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 การคมนาคมและการขนส่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ     
และสังคมของประเทศ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก                 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญปี 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ              
ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 84 ได้กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบาย               
ด้านเศรษฐกิจ ในการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน                 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน             
อันจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน อยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ          
และการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทางราง รวมทั้งการดําเนินการตาม           
ระบบบริหารจัดการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต                
อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และ            
เป็นธรรม โดยผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ การปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีอยู่                 
ในปัจจุ บัน  ให้ทันสมัยครอบคลุม พ้ืนที่บริการเ พ่ิมขึ้นและสอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง                   
และการใช้ประโยชน์ที่ ดิน รวมทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและ                   
ระบบโลจิสติกส์กับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน 
 

 นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่               
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง            
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบราง              
เพื่อขนส่งมวลชน  การบริหารจัดการระบบขนสง่สินค้าและบริการ การเชือ่มโยงและใช้ประโยชน์โครงข่าย
คมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคในการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน 
รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค  
 

 อน่ึง ภาคการคมนาคมขนส่งมีลักษณะพิเศษ คือ ความต้องการด้านคมนาคมขนส่งเป็นความต้องการ                 
ที่เกิดจากกิจกรรมหรือปัจจัยอ่ืนๆ (Derived Demand) จึงถูกกระทบและถูกท้าทายอย่างกว้างขวาง           
จากกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์
นํ้ามันและพลังงาน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรวมตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ ตลอดจน     
การเปลี่ยนแปลงภายในภาคอุตสาหกรรมเอง เช่น เทคโนโลยีภาคการขนส่ง และความต้องการบริการ              
การขนส่งที่ซับซ้อนและหลากหลายมากข้ึน เป็นต้น ดังน้ัน กระทรวงคมนาคมจึงจําเป็นต้องกําหนด                
ทิศทางการพัฒนาภาคการคมนาคมขนส่งที่ ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน และบูรณาการการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน  กระทรวงคมนาคมจึงได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  

บทที่ ๑   บทนํา 
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อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ฉบับดังกล่าว 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐที่ให้
ความสําคัญกับธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ                      
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 
เพ่ือประกอบการจัดทําร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน                 
การขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ดังน้ัน กระทรวงคมนาคมจึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คมนาคม 
พ.ศ. 2554 - 2558 ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการขนส่ง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการภาคการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งรองรับและสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ              
และสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์            
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ โดยมีกลไกการดําเนินงานใน ๒ ระดับ คือ 

- ระดับนโยบาย : คณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558            
มีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นที่ปรึกษา รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอํานวยการ) เป็นประธานกรรมการ               
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์                
เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมพ.ศ. 2554 – 2558 การจัดลําดับความสําคัญโครงการ รวมท้ัง                  
การพัฒนาตัวช้ีวัดสําหรับกระบวนการติดตามประเมินผล โดยได้แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558 เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ                           

- ระดับปฏิบัติ : คณะทํางานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558                   
มีรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นหัวหน้าคณะทํางาน  ผู้อํานวยการสํานัก/ 
กองแผนงานหน่วยงานในสังกัด หรือผู้แทน เป็นผู้ทํางาน และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
เป็นผู้ทํางานและเลขานุการ  เพ่ือทบทวน SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 และกําหนดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ รวมทั้งตัวช้ีวัดสําหรับกระบวนการ
ประเมินผล โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองคณะทํางานฯ และเชิญวิทยากรผู้คุณวุฒิ 
ประกอบด้วย ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รศ. ดร. สรวิศ  นฤปิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร . ศุภชัย  ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้เทคนิคและแนวคิดที่เหมาะสมและทันสมัยในการดําเนินการปรับปรุง                    
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งได้นําผลจากการประชุมระดมสมองมาประมวลและจัดทําแผนยุทธศาสตร์                     
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) นําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) ใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน                     
ภาคการขนส่งจากโครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓                    
ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ซึ่งคณะทํางานฯ ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
โดยได้ประมวลสรุปภาพรวมภาคการขนส่งของประเทศ ประเด็นท้าทายภาคการขนส่งในอนาคต ทิศทาง และ      
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไว้ในบทที่ ๒ และบทท่ี 3 ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และ               
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) สําหรับบทที่ ๔ นําเสนอ                 
การติดตามประเมินผลการดําเนินการประกอบด้วยตัวช้ีวัดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) และข้อเสนอแนะตัวช้ีวัดที่จําเป็นต้องพัฒนาเพ่ือประสิทธิภาพ                 
ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร รวมท้ังแผนงาน/ โครงการ/ มาตรการสําคัญ
ภายใต้ประเด็นแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนงาน/ โครงการ/ 
มาตรการให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) ต่อไป 

 
 

กันยายน ๒๕๕๖ 
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๔ 

 
 
 

 
 ๒.๑ ภาพรวมภาคการขนส่งของประเทศในมิตติา่งๆ 

๒.๒ ประเดน็ทา้ทายภาคการขนส่งในอนาคต 
2.3 ทิศทางและยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 

 

--------------------------------------------------------------- 
 
๒.๑ ภาพรวมภาคการขนส่งของประเทศในมิติต่างๆ 
 

  ๒.๑.๑ การขนสง่ทางถนน  
 

- โครงข่ายเส้นทางการขนส่งทางถนนของประเทศไทย มีความยาว ๒17,797.06 กม.            
เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ระยะทาง ๖6,871.36 กม. กรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 
49,080.16 กม. เทศบาล ระยะทาง ๑๖,๒๗๖.๐๖ กม. และอ่ืนๆ ระยะทาง ๘๕,๕๖๙.๔๘ กม. 
 
ความยาวของถนนจําแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบและลักษณะพื้นผิวจราจร ปี 2555 
 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

พืน้ผิวจราจร (กิโลเมตร) รวม คอนกรตี ลาดยาง ลูกรัง อ่ืนๆ 
 กรมทางหลวง 5,497.03 61,134.35 239.98 - 66,871.36 
 กรมทางหลวงชนบท 1,424.02 41,962.93 5,693.20 - 49,080.16 
 เทศบาล ๘,๑๒๘.๔๘ ๗,๗๔๕.๗๕ ๓๘๖.๑๑ ๑๕.๗๒ ๑๖,๒๗๖.๐๖ 
อ่ืนๆ ๒๓,๑๓๒.๒๒ ๔๗,๕๔๘.๒๙ ๑๔,๘๐๓.๙๙ ๘๔.๙๙ ๘๕,๕๖๙.๔๘ 

รวม 38,181.75 158,391.32 21,123.28 100.71 217,797.06 
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์, โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร  
        พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓, สนข.  
ปรับปรุงข้อมูลถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นข้อมูล ณ ปี 2555  
สําหรับข้อมูลของเทศบาลและอ่ืนๆ เป็นข้อมูล ณ ปี 2552 

 
 

 

 

 

 

บทที่ ๒  ภาคการขนส่งของประเทศไทย  
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๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โครงขา่ยทางหลวงแผน่ดินในประเทศไทยจําแนกตามปริมาณช่องจราจร 
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๖ 

- นอกจากโครงข่ายถนนดังกล่าวแล้ว ยังมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในความรับผิดชอบของ             
กรมทางหลวง และทางพิเศษ ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

  - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปัจจุบันมี 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 146 กิโลเมตร คือ 
1) ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ – ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) ระยะทาง 

82 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541 
2) ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 เส้นทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันออก (บางพลี – 

บางปะอิน) ระยะทาง 64 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2542 
ทั้งน้ี กรมทางหลวงได้กําหนดยุทธศาสตร์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยมีเป้าหมาย            

การพัฒนาเส้นทางที่มีลําดับความสําคัญสูง ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างกรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ที่มีปริมาณ                
การเดินทางสูงภายในรัศมี  250 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ช่วงระหว่างปี 2555 – 2563 จํานวน 5 สายทาง ระยะทางรวม              
705 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร  
 บางใหญ่-นครปฐม-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร  
 ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 89 กิโลเมตร  
 นครปฐม-ชะอํา ระยะทาง 118 กิโลเมตร  
 บางปะอิน-นครสวรรค์ ระยะทาง 206 กิโลเมตร  

 

- ทางพิเศษ มี 7 สายทาง และทางเชื่อมต่อทางพิเศษ 3 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ระยะทางรวม 207.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย  

(๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร ประกอบด้วย (1) สายดินแดง-ท่าเรือ 
(2) สายบางนา-ท่าเรือ (3) สายดาวคะนอง-ท่าเรือ 

(๒) ทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง 38.4 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
(2.1) ส่วน A เริ่มต้นที่ถนนรัชดาภิเษก ผ่านบริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองน้ํา 

สามเสน) สิ้นสุดแนวสายทางที่ถนนพระราม 9 ระยะทาง 12.4 กิโลเมตร 
(2.2) ส่วน B เช่ือมต่อกับส่วน A บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองนํ้าสามเสน)            

ผ่านยมราช ถนนศรีอยุธยา ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนพระรามท่ี 4  สิ้นสุดแนวสายทางที่บริเวณบางโคล่ 
ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร 

(2.3) ส่วน C เช่ือมต่อกับส่วน A บริเวณถนนรัชดาภิเษก ผ่านถนนประชาช่ืน มุ่งไปทาง     
ทิศเหนือสิ้นสุดที่ถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทาง 8.0 กิโลเมตร 

(2.4) ส่วน D เช่ือมต่อกับส่วน A บริเวณถนนพระราม 9 ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่
บริเวณถนนศรีนครินทร์ ระยะทาง 8.6 กิโลเมตร 

 (๓) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ถนนรามอินทรา-
อาจณรงค์ ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ถนนรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน
ตะวันออก ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร 

(4) ทางพิเศษอุดรรัถยา ระยะทาง 32 กิโลเมตร ประกอบด้วย ระยะที่ 1 แจ้งวัฒนะ-เชียงราก 
ระยะทาง 22 กิโลเมตร และระยะที่ 2 เชียงราก-บางไทร ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
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๗ 

(5) ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีแนวสายทางเร่ิมต้นที่ปลายทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา โดยใช้พ้ืนที่เกาะกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ตอนบางนา-บางปะกง 
ไปทางทิศตะวันออก ข้ามแม่นํ้าบางปะกง สิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 55 กิโลเมตร 

(6) ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ เป็นทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร เริ่มต้นจาก
ปลายทางพิเศษฉลองรัชและซ้อนทับไปตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครจากทางแยกต่างระดับอาจณรงค์เช่ือมต่อ
กับทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร 

(7) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร            
มีแนวสายทางต่อเช่ือมกับทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ช่วงถนนพระรามท่ี 2-ถนนสุขสวัสด์ิ            
จากถนนสุขสวัสด์ิบริเวณพระประแดงข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ 
และถนนเทพารักษ์ ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ตอน บางนา-บางปะกง บริเวณบางพลี 
ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร                 
 

นอกจากน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการก่อสร้างทางเช่ือมต่อทางพิเศษ 3 แห่ง ดังน้ี 
 ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี เ พ่ือ            

เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางพิเศษบูรพาวิถีและอํานวยความสะดวกในการเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด้วยระบบโครงข่ายทางพิเศษ   

 ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี 
เพ่ือเช่ือมต่อเส้นทางคมนาคมของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และ             
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น                 

 ทางเชื่อมตอ่เฉลิมราชดาํร ิ84 พรรษา (ทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -
สุขสวัสด์ิ) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม) เพ่ือเสริมโครงข่ายการจราจรทางด้านทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร             
ให้สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความคับคั่งของการจราจร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการให้บริการทางพิเศษ             
มีประสิทธิภาพครอบคลุมการเดินทางมากข้ึน 
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แผนทีท่างพเิศษที่เปดิใหบ้ริการแล้ว 
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- การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านทําเลท่ีต้ังที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับพรมแดนประเทศเพ่ือนบ้านจึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง โครงข่ายถนนเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศ ดังน้ี  

 โครงข่ายทางหลวงอาเซียน (Asean Highway)  
 โครงข่ายทางหลวงเอเชีย (Asian Highway Network)  
 เส้นทางเช่ือมโยงระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 

(Greater Mekong Subregion Cooperation)  
 เส้นทางคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านระหว่าง

กัมพูชา-ลาว-พม่า-ไทย (Ayeyawady-Chao Praya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  
 โครงข่ายถนนเช่ือมโยงระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
 โครงข่ายถนนซึ่งเป็นความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ความร่วมมือไทย-ลาว             

ความร่วมมือไทย-กัมพูชา ความร่วมมือไทย-พม่า ความร่วมมือไทย–มาเลเซีย 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

โครงขา่ยทางหลวงสายเอเชีย 
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๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
- สถานีขนส่งสินค้า ปัจจุบันมีสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพฯ  3  แห่ง คือ สถานีขนส่ง

สินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า โดยเร่ิมเปิดให้บริการครบทั้ง            
3 แห่ง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 ทั้งน้ีกรมการขนส่งทางบกมีแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าที่บรรจุ             
ในร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ 
พ.ศ. ....  จํานวน 2 แผนงาน/โครงการ คือ แผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน
ด้วยรถบรรทุก  15  แห่ง  ประกอบด้วยเมืองชายแดน 7 แห่ง ได้แก่ เชียงราย ตาก หนองคาย มุกดาหาร 
สระแก้ว สงขลา และนราธิวาส และเมืองหลัก 8 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น 
นครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี และโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

-  สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบัน จํานวน 121 แห่ง ประกอบด้วย 
 สถานีที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน   84    แห่ง 
 สถานีที่ให้เอกชนดําเนินการ   จํานวน   21    แห่ง 
 สถานีที่ให้บริษัท ขนส่ง จํากัด ดําเนินการ  จํานวน    8     แห่ง 
 สถานีที่เทศบาลดําเนินการ   จํานวน    2    แห่ง 
 สถานีที่กรมการขนส่งทางบกดําเนินการ  จํานวน    6    แห่ง 

 

โครงขา่ยทางหลวงเอเชียภายในประเทศ 



 

แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๑๑ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าวครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดและอําเภอสําคัญ ๆ ทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2557 - 2558 กรมการขนส่งทางบกมีแผนการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดต่าง ๆ เช่น            
จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา  จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอ             
เด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นต้น 

 

- จํานวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 รวม 33,781,957 คัน 
ประกอบด้วย 

 รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จํานวน 32,714,906 คัน คิดเป็น             
ร้อยละ 96.80 โดยรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล            
คิดเป็นร้อยละ 59.74 รองลงมาสองลําดับแรก คือ รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุก             
ส่วนบุคคล   

 รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จํานวน 1,067,051 คัน            
คิดเป็นร้อยละ 3.20 โดยรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมากที่สุด คือ รถบรรทุก             
ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 66.89  รองลงมาสองลําดับแรก คือ รถบรรทุกไม่ประจําทาง  และรถโดยสารประจําทาง 
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๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๑๓ 

- สําหรับจํานวนรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จํานวน 713713 คัน 
เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกมากที่สุด จํานวน506,848 คัน คิดเป็นร้อยละ 71.02 รองลงมาเป็นรถพ่วง 
รถบรรทุกเฉพาะกิจ รถตู้บรรทุก รถก่ึงพ่วง และรถลากจูง ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่วนจํานวนรถบรรทุกไม่ประจําทาง  มีจํานวน 213,728 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงมากที่สุด 

จํานสน 57,862 คัน คิดเป็นร้อยละ 27.07 รองลงมา คือ ลักษณะกระบะบรรทุก ลากจูง ตู้บรรทุก รถพ่วง 
และรถบรรทุกเฉพาะกิจ ตามลําดับ 
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๑๔ 

- บริการขนส่งทางถนน : มีการแข่งขันด้านราคา โดยอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่ง             
ไม่สะท้อนต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจํานวนมาก ทําให้คุณภาพและ    
ความปลอดภัยของการขนส่งตํ่ากว่ามาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรเพ่ิงเริ่มต้น            
สภาพการทํางานและสวัสดิการของพนักงานขับรถยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า รวมท้ังไม่มีความด้านพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐาน
สําหรับรถบรรทุกและรถโดยสารที่ว่ิงระยะทางไกล เช่น ขาดพ้ืนที่จอดพัก (Rest area) และพ้ืนที่ขนถ่ายสินค้า 
นอกจากน้ี ยังขาดความเข้มงวดในการรักษากฎระเบียบ ทําให้เกิดปัญหาการจอดรถและขนถ่ายสินค้าบนถนน
รบกวนการจราจรและคนเดินเท้า ส่งผลให้การเดินทางเกิดความล่าช้าโดยเฉพาะในเขตเมือง 

 

- ปัญหาการขนส่งทางถนน : 
 โครงข่ายถนนไม่สมบูรณ์และเป็นคอขวด (Bottleneck) บริเวณประตูการค้าหลัก (Gateway) 

และในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและลดผลผลิต (Productivity) 
ของประเทศ 

 มาตรฐานคุณภาพและการบริการการขนส่งสาธารณะทางถนนยังขาดการกํากับดูแลที่ชัดเจน 
 อุบัติเหตุทางถนนซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม       

โดยมีมูลค่าความสูญเสียไม่ตํ่ากว่า ๒๓๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  
 ภาคการขนส่งผลิตก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ ๒๙.๕ ของปริมาณ

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 
 

- แนวโน้มการขนส่งทางบก 
- ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายทางหลวงของประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทําให้ปริมาณ

การจราจรต่อความจุเพ่ิมขึ้น ความเร็วในการเดินทางลดลง ส่งผลต่อระดับการให้บริการของถนน (Level of 
Service) โดยปี ๒๕๕๓ มีปริมาณการเดินทางประมาณ ๒.๔ ล้านคน-เที่ยวต่อวัน เพ่ิมขึ้นเป็น ๓.๐๗ ล้านคน-
เที่ยวต่อวัน ในปี ๒๕๖๓ ทําให้ความเร็วเฉล่ียในการเดินทางลดลงจาก ๗๗.๕ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในปี๒๕๕๒    
เป็น ๗๔.๕ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในปี ๒๖๖๓ สําหรับการขนส่งสินค้าทางถนนเพ่ิมขึ้นจาก ๑.๕ ล้านตันต่อวัน            
ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๒ - ๓ ล้านตันต่อวัน ในปี ๒๕๖๓  
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๑๕ 

2.1.2 การขนส่งทางราง  
 - โครงข่ายการขนส่งทางราง ประกอบด้วย เส้นทางสายหลักหรือสายประธาน ๕ เส้นทาง กระจาย

ไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔๗ จังหวัด ระยะทางรวม ๔,๐๔๓ กิโลเมตร เป็นทางเด่ียว 
ระยะทาง ๓,๗๖๓ กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ ๙๓) ทางคู่ ระยะทาง ๑๗๓ กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ ๔) และทางสาม 
ระยะทาง ๑๐๗ กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ ๓)  

 

 - สภาพราง ที่มีอายุมากกว่า ๓๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ส่งผลต่อความเร็วในการเดินรถ            
และรถจักรมีอายุการใช้งานระหว่าง ๑๒ - ๔๔ ปี โดยเฉพาะรถจักรที่มีอายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๒            
ส่งผลต่อสมรรถนะในการลากจูง โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ระหว่างไอซีดี ลาดกระบัง–ท่าเรือ
แหลมฉบัง 

 

 - จํานวนจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟทั่วประเทศ มีจํานวน ๒,๔๖๐ จุด โดยเป็นทางผ่าน             
ระดับถนนที่รถไฟจะต้องหยุดหรือชะลอความเร็ว ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท            
กรมชลประทาน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จํานวน ๒,๒๐๐ จุด            
ส่วนที่เหลือเป็นสะพานและอุโมงค์ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความล่าช้าและความปลอดภัยในการเดินรถ นอกจากน้ี 
ยังมีทางลักผ่านของชุมชน ซึ่งเป็นจุดที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด และต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความปลอดภัย  
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๑๖ 

 
 
 

 
-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงขา่ยรถไฟจําแนกตามประเภทราง 

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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๑๗ 

- สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (Inland Container Depot: ICD) หรือ ไอซีดี ลาดกระบัง 
สามารถรองรับตู้สินค้าได้ถึงปีละ ๑.๔ ล้าน ทีอียู โดยร้อยละ ๙๕ ที่ผ่านไอซีดี ลาดกระบัง มีจุดต้นทางและปลายทาง             
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง  

 

- ย่านกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard: CY) เป็นจุดเช่ือมต่อการขนส่งสินค้าทางถนนกับทางรถไฟ 
ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน่งย่านกองเกบ็สนิคา้ 

ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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๑๘ 

- การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน : มีเส้นทางรถไฟที่เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ เส้นทาง
รถไฟจากหนองคาย ประเทศไทยไปยังกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และเส้นทางรถไฟสายใต้เช่ือมต่อกับประเทศ
มาเลเซียที่สถานีสุไหงโกลก จ.นราธิวาส และสถานีปาดังเบซาร์ จ.สงขลา โดยเส้นทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย
ได้ปรับปรุงเป็นทางคู่ให้สามารถเช่ือมต่อถึงประเทศสิงคโปร์ 

 

- การให้บริการ : รถไฟให้บริการผู้โดยสารเชิงสังคมมากกว่า ๓๐ ล้านคนต่อปี และผู้โดยสาร            
เชิงพาณิชย์ประมาณ ๑๕ ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟมีแนวโน้มลดลง สําหรับ             
การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีสัดส่วนตํ่ามาก ส่วนใหญ่สินค้าที่ขนส่งทางรถไฟแบบเหมาคันเป็นคอนเทนเนอร์ 
รองลงมาเป็นการขนส่งพลังงาน (ก๊าซ LPG นํ้ามันดิบ และผลิตภัณฑ์นํ้ามัน) และซีเมนต์ ตามลําดับ  

 

- ปัญหาการขนส่งทางราง  
 โครงสร้างเชิงสถาบันของการขนส่งทางราง รฟท. รับหน้าที่ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             

การบํารุงรักษา และประกอบการเดินรถเองทั้งหมด ทําให้มีข้อจํากัดในการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง 
 ปัญหาด้านการบริหารงานภายในของ รฟท. และการปรับโครงสร้างหน่วยงานของ รฟท.  
 โครงสร้างพ้ืนฐานทางรางไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ขาดการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน 

รางมีอายุการใช้งานมานานจึงมีสภาพทรุดโทรม และเส้นทางรถไฟระหว่างภูมิภาคกว่าร้อยละ ๙๐            
เป็นเส้นทางเด่ียว และมีจุดที่เป็นคอขวดของทั้งขบวนรถโดยสารและขบวนรถสินค้า ทําให้เสียเวลาในการรอสับหลีก  

 หัวรถจักรและแคร่ชํารุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทําให้การขนส่งสินค้า             
มีความล่าช้า 

 จุดตัดทางรถไฟโดยเฉล่ียทุก ๒ กม. ต่อจุด เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุและความล่าช้าในการเดินรถ 
 ระบบอาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถท่ีล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการเดินรถด้วยความเร็วสูง             

การหลีกขบวนรถไฟไม่สะดวกเป็นสาเหตุทําให้ขบวนรถเสียเวลาและทําให้ศักยภาพด้านความปลอดภัยลดลง 
 คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งการเดินรถมักจะไม่ตรงเวลา  
 ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางเน่ืองจากมีสถาบันการสอนแห่งเดียวและใช้เวลาในการฝึกถึง ๗ ปี 

รวมทั้งจํากัดการรับบุคลากรเข้าทํางาน 
 

- แนวโน้มการเดินทาง  
  แผนฟ้ืนฟูทางการเงินของ รฟท. ได้ประมาณการณ์การขนส่งผู้โดยสารระหว่างปีงบประมาณ            

๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ พบว่า จํานวนผู้โดยสารจะเพิ่มจาก ๔๕ ล้านคนต่อปี ในปี ๒๕๕๐ เป็น ๕๐ ล้านคนต่อปี            
ในปี ๒๕๖๑ สําหรับการขนส่งสินค้าทางรางคาดว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าเหมาคันเพ่ิมขึ้นจาก ๑๑.๙ ล้านตัน 
ในปี ๒๕๕๐ เป็น ๒๗.๔ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๑ สินค้าที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด ได้แก่ สินค้าคอนเทนเนอร์ 
รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นํ้ามันเช้ือเพลิง และก๊าซ LPG ตามลําดับ 
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๑๙ 

ทา่เรือทีส่าํคญั 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่ง
ระบบรางและ การขนส่งทางนํ้า, สนข.  ปรับปรุงโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

2.1.3 การขนส่งทางน้ํา  
 - ท่าเรือ : ท่าเรือระหว่างประเทศ  ท่าเรือในแม่นํ้า และท่าเรือลํานํ้าระหว่างประเทศ  
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๒๐ 

- ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือระหว่างประเทศที่สําคัญของไทย ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง 
ที่จอดทอดสมอเรือบริเวณเกาะสีชัง ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือระนอง ท่าเรือสงขลา ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือประจวบ 
และท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ 

 

- ท่าเรือกรุงเทพ เป็นท่าเรือแม่นํ้าที่ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา การท่าเรือ             
แห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือเองทั้งหมด ๑๘ ท่า โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งยังเป็นประตูเศรษฐกิจเพ่ือเช่ือมโยงการค้า
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางทะเล 

 

- ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือนํ้าลึกฝั่งตะวันออกของประเทศ ที่สามารถเช่ือมโยงกับทั่วทุกภูมิภาค 
รวมท้ังเป็นประตูการค้าหลักที่ให้บริการทางการขนส่งทางทะเล และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ            
ต้ังอยู่ที่อําเภอศรีราชา และอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยทําหน้าที่เป็นองค์กร
บริหารท่าเรือโดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัติการ มีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ             
ท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบัง 

 ท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือในแอ่งจอดเรือที่ ๑ จํานวน ๑๑ ท่า โดยให้เอกชน             
เช่าบริหาร และประกอบการ ได้แก่ ท่าเทียบเรือด้านทิศเหนือ (ท่าเทียบเรือ A0-A5) และท่าเทียบเรือด้านทิศใต้ 
(ท่าเทียบเรือตู้สินค้า B1-B5)  แอ่งจอดเรือที่ ๑ มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้ารวม ๔.๓ ล้าน ทีอียู.ต่อปี 
สําหรับท่าเทียบเรือแอ่งจอดเรือที่ ๒ มีจํานวน ๗ ท่า  เปิดให้บริการแล้ว จํานวน ๔ ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือ C0         
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า C1-C3  ส่วนท่าเทียบเรือตู้สินค้าชุด D (D1-D3) อยู่ในระหว่างการปรับแผนการก่อสร้าง 
โดยแอ่งจอดเรือที่ ๒ จะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้ารวม ๖.๘ ล้าน ทีอียู.ต่อปี เมื่อเปิดให้บริการ             
ครบทุกท่าในแอ่งจอดเรือที่ ๑ และแอ่งจอดเรือที่ ๒ จะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้ารวมประมาณ 
๑๑.๑ ล้าน ทีอียู. ต่อปี ซึ่งจากตัวเลขการเติบโตของสินค้าปริมาณของตู้สินค้าจะเร่ิมเต็มขีดความสามารถ             
ที่แอ่งจอดเรือที่ ๑ และ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงต้องมีการพัฒนาท่าเรือในแอ่งจอดเรือที่ ๓ เพ่ือให้สามารถ
รองรับปริมาณสินค้าและตู้สินค้าที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต หากมีการพัฒนาครบทั้ง ๓ แอ่งจอดเรือ คาดว่า               
ท่าเรือแหลมฉบังจะมีวิสัยสามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่ารวมกันได้ประมาณ ๑๘ ล้าน ทีอียู. ต่อปี 

จากสถิติปี ๒๕๕๕ ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณสินค้าผ่านท่ารวม ๖๔.๖๓ ล้านตัน ประกอบด้วย 
สินค้าทั่วไป และสินค้าบรรจุตู้ แบ่งเป็น สินค้าขาเข้า ๒๕.๖๒ ล้านตัน สินค้าขาออก ๓๙.๐๑ ล้านตัน และ             
ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า ๕.๘๓ ล้าน ทีอียู. 

 

- ท่าเรือนํ้าลึกที่สําคัญอีกแห่งหน่ึง คือ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่าเทียบเรือสินค้า           
เพื่อรองรับสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปุ๋ย และโซดาแอช 

 

- ท่า เรื อสงขลาและท่ า เ รื อน้ํ าลึ กภู เก็ ต  เ ป็นท่ า เ รื อที่ กรม เจ้ าท่ าสร้ า งและ ส่งมอบให้             
กรมธนารักษ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เป็นผู้จัดให้เอกชนเช่าบริหาร  
ส่วนท่าเรือระนองเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหาร
ท่าเรือ เพ่ือสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน 
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๒๑ 

ทีต่ั้งทา่เรือชายฝั่งของไทยทีส่ําคญั  

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์, โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓,    
        สนข. ปรับปรุงโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

- การขนส่งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นการขนส่งชายฝั่งที่มีปริมาณการขนส่งมากมีเส้นทาง             
การขนส่งหลัก คือ ท่าเรือสงขลา/ ท่าเรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ ท่าเรือประจวบ กับท่าเรือแหลมฉบัง และ             
การขนส่งชายฝ่ังที่ท่าเรือคลองใหญ่จังหวัดตราด ไปยังประเทศกัมพูชา  สําหรับเส้นทางการขนส่งฝั่งทะเล             
อันดามัน จะเป็นการขนส่งระหว่างท่าเรือกันตรัง จังหวัดตรัง – ท่าเรือปีนังและท่าเรือคลัง (Klang) ในประเทศ
มาเลเชีย การขนส่งชายฝั่งบริเวณท่าเรือชุมพรหรือต่อไปยังท่าเรือสงขลา และประเทศปลายทางฝั่งทะเลอ่าวไทย 
โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าชายฝั่ง ในปี ๒๕๕5 จํานวน 44.26 ล้านตัน สินค้าที่ขนส่งชายฝั่งมากที่สุด คือ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ข้าวโพด ไม้ วัสดุก่อสร้าง อาหารสัตว์ เป็นต้น  
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๒๒ 

- การขนส่งทางลําน้ําภายในประเทศ มีแม่นํ้าสายหลักที่ทําการขนส่ง คือ แม่นํ้าเจ้าพระยา            
แม่นํ้าป่าสัก แม่นํ้าบางปะกง แม่นํ้ากลอง และแม่นํ้าท่าจีน ท่าเรือลํานํ้าส่วนใหญ่เป็นท่าเรือเอกชนและ            
ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรองรับสินค้าที่ขนส่งด้วยเรือลําเลียง             
ที่บรรทุกขนถ่ายสินค้ากลางน้ําบริเวณท่าเรือกรุงเทพ หรือ บริเวณที่จอดทอดสมอเรือเกาะสีชัง โดยมีปริมาณ             
การขนส่งสินค้าทางลํานํ้าในปี ๒๕๕5 จํานวน ๔7.42 ล้านตัน สินค้าที่ทําการขนส่ง ได้แก่ ดินหิน ทราย ซีเมนต์  
แร่ และเช้ือเพลิง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ท่าเรือลําน้ําที่สําคัญ คือ ท่าเรือกรุงเทพ (หรือท่าเรือคลองเตย) มีการดําเนินการขุดลอกรักษา             

สภาพความลึกของร่องนํ้าทางเดินเรือให้อยู่ในระดับ - ๘.๕ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และบริเวณท่าเทียบเรือ
ให้อยู่ในระดับ - ๑๐.๗๒ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง  ทั้งน้ี เรือที่จะเข้าเทียบท่าความยาวต้องไม่เกิน ๑๗๒ เมตร  
และกินนํ้าลึกไม่เกิน ๘.๒ เมตร หรือรองรับเรือขนาดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ เดทเวทตัน ประกอบด้วย (๑) ท่าเทียบเรือ
เขื่อนตะวันตกรองรับสินค้าทั่วไป ตู้เปล่า และการบรรจุสินค้าเข้า-ออก และ (๒) ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกรองรับ  
ตู้สินค้า โดยมีการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารและประกอบการ 

 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์, โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓,  
        สนข. 

โครงขา่ยการขนสง่สนิคา้ทางลาํน้าํภายในประเทศ 
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๒๓ 

- จากสถิติปี ๒๕๕๕ ท่าเรือกรุงเทพมีปริมาณสินค้าผ่านท่ารวม ๑๗.๙๒ ล้านตัน ประกอบด้วย            
สินค้าทั่วไป และสินค้าบรรจุตู้ แบ่งเป็น สินค้าขาเข้า ๑๐.๔๑ ล้านตัน สินค้าขาออก ๗.๕๑ ล้านตัน และมีปริมาณ             
ตู้สินค้าผ่านท่า (รวมตู้เปล่า) ๑.๒๗ ล้าน ทีอียู. แบ่งเป็น ตู้สินค้าขาเข้า ๐.๗๕ ล้าน ทีอียู. ตู้สินค้าขาออก ๐.๕๒ ล้าน ทีอียู. 

 

- รัฐบาลมีนโยบายลดบทบาทท่าเรือกรุงเทพ โดยจํากัดปริมาณตู้มีสินค้าผ่านท่าเรือ ไม่ เกิน            
๑.๓๔ ล้าน ทีอียู.ต่อปี  โดยส่งเสริมให้มีการใช้ท่าเรือแหลมฉบังมากขึ้น เพ่ือลดความเสียเปรียบในการขนส่งสินค้า
ทางทะเลและลดปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ รวมท้ังช่วยลดความคับคั่งของปริมาณสินค้าและตู้สินค้าภายใน
เขตท่าเรือกรุงเทพ 

 

               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การขนส่งผู้โดยสารทางลําน้ําเจ้าพระยา มีเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการในเส้นทางระหว่างนนทบุรี            

(ปากเกร็ด) ถึงราษฎร์บูรณะ ระยะทางประมาณ ๓๒ กม. ตลอดแนวเส้นทางมีท่าเรือเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทาง 
โดยสามารถเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ได้ที่สถานีสะพานตากสิน สําหรับการขนส่งในคลองแสนแสบและ             
คลองมหานาค  มีเส้นทางระหว่างวัดศรีบุญเรืองถึงสะพาน ผ่านฟ้าลีลาศ ระยะทางประมาณ ๑๘ กม. โดยสามารถ
เช่ือมต่อรถไฟฟ้า BTS ได้ที่สถานีราชเทวี และเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีเพชรบุรี โดยมีปริมาณผู้โดยสาร             
ที่ใช้บริการ เรือด่วนเจ้าพระยา  เรือข้ามฟาก เรือเพลาใบจักรยาว  เรือคลองแสนแสบ และเรือคลองพระโขนง            
ปี 2555 รวมเฉล่ียประมาณวันละ ๒๑0,๐90 คน 
 

 
 
 
 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์, โครงการศึกษาจดัทําแผนหลกัการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓, 
สนข. 

ทา่เรือในลาํน้ําเจ้าพระยาทีส่าํคญั 
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- การขนส่งทางลําน้ําระหว่างประเทศ มีแม่นํ้าโขงเป็นเส้นทางการขนส่งหลัก ท่าเรือที่สําคัญ คือ

ท่าเรือเชียงแสน และเชียงของ ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าโขง ซึ่งกรมเจ้าท่าสร้างขึ้นเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและ
การขยายตัวทางการค้าของประเทศตามโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว 
และสหภาพพม่า) และให้สามารถกระจายสินค้าจากไทยไปยังมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนและประเทศ             
เพ่ือนบ้านได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

การขนส่งสินค้าทางลํานํ้าโขงเป็นช่องทางการค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ ระหว่างท่าเรือกวนเหล่ย 
ท่าเรือสบหลวย และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน แต่มีข้อจํากัดทางกายภาพด้านความลึกของร่องนํ้า และเกาะแก่ง             
มีอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางตอนเหนือ ช่วงเชียงของ – เชียงแสน – เชียงรุ้ง ทําให้เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าและการขนส่งสินค้า รวมทั้งมีข้อจํากัดด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันมีเพียงเรือสัญชาติจีน
เท่าน้ันที่ทําการขนส่งสินค้าระหว่างจีนและไทย สินค้าขาล่องส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 
สินค้าเกษตร ผักสด และผลไม้ ส่วนสินค้าขาขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศไทย ได้แก่ เครื่องด่ืมชูกําลัง 
นํ้ามันปาล์ม เป็นต้น      

       
- กองเรือพาณิชย์ไทย สถิติการจดทะเบียนเรือไทย ขนาด ๕๐๐ ตันกรอสข้ึนไป ปี ๒๕๕๕ มีจํานวน 

๔๘๐ ลํา ระวางเรือรวม ๔,๘๐๓,๕๐๙ เดทเวทตัน จําแนกเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้ง ๑๙๐ ลํา ขนาดระวางเรือ 
๒,๑๗๓,๒๕๒ เดทเวทตัน และเรือบรรทุกสินค้าเหลว ๒๙๐ ลํา ขนาดระวางบรรทุก ๒,๖๓๐,๒๕๗ เดทเวทตัน 
ส่วนใหญ่เป็นเรือเก่า เรือที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ เรือที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๙ ปีคิดเป็นร้อยละ 
๓๔.๗๙ เรือที่มีอายุ ๒๐ – ๒๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๕ และเรือที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๖  
สําหรับเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าทางลํานํ้าภายในประเทศ โดยเฉพาะแม่นํ้าเจ้าพระยาส่วนมากเป็นเรือเหล็ก หรือ             

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์, โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓,  
        สนข. 

โครงขา่ยการขนสง่สนิคา้ทางลาํน้าํระหว่าง
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เรือลําเลียง ขนาด ๔๐ - ๕๐ เมตร และมีความสูงประมาณ ๓ - ๕ เมตร ซึ่งเรือลําเลียงแม่นํ้าและเรือลําเลียงทะเล 
รวมกัน ๖,๗๐๓ ลํา โดยเป็นเรือที่มีขนาดมากกว่า ๑๕๐ ตันกรอส มีจํานวน ๓,๖๙๘ ลํา 

 

- อู่เรือ ส่วนใหญ่เป็นอู่ขนาดเล็ก มีศักยภาพในการสร้างและซ่อมเรือไม้ เรือไฟเบอร์กลาส และอ่ืนๆ 
กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ ภาคตะวันออก และริมฝั่งแม่นํ้าสําคัญของประเทศ สําหรับอู่เรือ             
ขนาดกลาง มีศักยภาพในการต่อเรือและซ่อมเรือเหล็ก เรืออลูมิ เนียมและไฟเบอร์กลาส ขนาดต้ังแต่            
๕๐๐ – ๔,๐๐๐ ตันกรอส มีจํานวน ๑๕ อู่ ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีอู่เรือประมาณ            
๑๕ แห่ง ที่สามารถต่อเรือและซ่อมเรือต้ังแต่ขนาด ๔,๐๐๐ ตันกรอสข้ึนไป  

 

- ปัญหาการขนส่งทางน้ํา  
 ความสูงของสะพานที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือในแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้แก่ สะพานพุทธ 

สะพานกรุงธน และสะพานนวลฉวี และความต้ืนเขินของแม่นํ้าเจ้าพระยาในบางช่วง (ทําให้การลําเลียงขนส่ง
สินค้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัญหาระเบียบพิธีการศุลกากรของการขนส่งชายฝั่งมีระเบียบปฏิบัติมากต้องประสานกับ             
หลายหน่วยงาน ใช้ระยะเวลานาน 

 ขาดการเช่ือมโยงพ้ืนที่หลังท่ากับท่าเรือ ส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่ง 
 ขาดการบํารุงรักษาร่องนํ้าและเคร่ืองหมายการเดินเรืออย่างต่อเน่ือง 
 ผู้ประกอบการเรือไทยมีต้นทุนในการดําเนินการที่สูง โดยเฉพาะด้านสินเช่ือและภาษี 
 ขาดแคลนคนประจําเรือทั้งระดับนายเรือและลูกเรือทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ขาดระบบสาธารณูปโภคตามความต้องการของอู่ต่อเรือ เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา และบุคลากร/ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการต่อเรือมีจํากัด รวมท้ังขาดอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่นเหล็ก ทําให้ต้นทุนในการต่อเรือสูงและ
ใช้ระยะเวลานาน 

 กฎหมายด้านการขนส่งทางนํ้าขาดความทันสมัยไม่สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ 
 ขาดฐานข้อมูลด้านพาณิชยนาวี 

 

- แนวโน้มการขนส่งทางน้ํา 
- การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่าปริมาณสินค้าผ่าน             

ท่าเรือแหลมฉบังจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕-๗ ต่อปี  
- การเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางนํ้าถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพการขนส่งของไทย โดยภาครัฐได้ต้ังเป้าหมายในการผลักดันบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน             
โลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือรองรับโอกาสและการแข่งขันที่จะมาพร้อมกับ AEC ในอนาคต อย่างไรก็ตาม            
แม้ว่าจะเริ่มมีปัจจัยหนุน แต่การขนส่งทางเรือของไทยยังคงเผชิญความเส่ียงจากหลายด้าน เช่น อุปทาน             
การขนส่ง ทางเรือยังคงเติบโตเร็วกว่าอุปสงค์ แนวโน้มค่าระวางเรือยังคงไม่ฟ้ืนตัวดีมากนัก ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
ปัญหาด้านแรงงาน และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 

- ปริมาณการขนส่งทางลํานํ้าและชายฝั่ง คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจาก ๘๒.๓๙ ล้านตัน ในปี 255๕ เป็น ๘
3.55 ล้านตัน ในปี 2560 
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2.1.4 การขนส่งทางอากาศ 
 - ท่าอากาศยานในประเทศไทย ประกอบด้วย 
  ท่าอากาศยานนานาชาติอยู่ในความดูแลของ ทอท. จํานวน ๖ แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และ            
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยท่าอากาศยานทั้ง ๖ แห่งน้ี มีคลังสินค้าสําหรับขนถ่ายสินค้าทางอากาศ            
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ   

  ท่าอากาศยานอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการบินพลเรือน จํานวนทั้ งสิ้น 28 แห่ง             
ซึ่งในจํานวนน้ีได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินศุลกากร จํานวน 18 แห่ง คือ ท่าอากาศยานกระบ่ี            
ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี        
ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานปัตตานี ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยาน
นครราชสีมา ท่าอากาศยานหัวหิน  ท่าอากาศยานน่าน  ท่าอากาศยานชุมพร  ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน             
ท่าอากาศยานนครพนม  ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานอุดรธานี  

  ท่าอากาศยานอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด  จํานวน 3 แห่ง คือ             
ท่าอากาศยานสมุย  ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด 

 

 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ๔๕ ล้านคนต่อปี และรองรับ
สินค้า ๓ ล้านตันต่อปี และสามารถรองรับเที่ยวบินได้ ๗๖ เที่ยวบินต่อช่ัวโมง ในปี ๒๕๕5 มีปริมาณผู้โดยสาร             
ที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 53.0 ล้านคน และปริมาณสินค้าเข้า - ออก ๑.35 ล้านตัน มีสัดส่วนการใช้
งานในการรองรับผู้โดยสาร ร้อยละ 117.78 และมีสัดส่วนการใช้งานในการรองรับสินค้า ร้อยละ 45.00            
ซึ่งนับว่ายังเหลือความสามารถในการรองรับได้อีก 

 

 - ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔5๗ มีขีดความสามารถในการรองรับ
ผู้ โดยสาร 18.50 ล้านคนต่อปี ในอดีตท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานหลักของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายหลังถูกแทนที่ด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

   คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบบทบาทท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลัก (Hub Airport) รองรับเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) และเที่ยวบิน
ที่มีการเช่ือมต่อ (Connecting Flight) เพ่ือส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค และท่าอากาศยาน             
ดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานรองรับสายการบินต้นทุนตํ่า และ/หรือ เส้นทางบินในประเทศและระหว่างประเทศ
แบบจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลักการของความสมัครใจของสายการบิน เพ่ือเป็นการใช้ท่าอากาศยาน             
ทั้ง ๒ แห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ปัจจุบันมีสายการบินที่ทําการบินภายในประเทศให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้แก่           
สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินโอเรียนท์ไทย สายการบินสยามเจนเนอรัล เอวิเอช่ัน 
และสายการบินที่ทําการบินระหว่างประเทศ ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินอินโดนีเซีย แอร์เอเชีย 
สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินซิต้ีแอร์เวย์ รวมทั้งเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาลํา 
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๒๗ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์, โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓,  
        สนข. 

ตาํแหน่งทา่อากาศยานในประเทศไทยจาํแนกตามหนว่ยงานที่รบัผดิชอบ 
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- คลังสินค้าทางอากาศ ที่เป็นศูนย์รวมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ            
มี ๕ แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่  

 

- คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยอาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยาน             
สุวรรณภูมิต้ังอยู่ในเขตปลอดอากร (Custom Free Zone: CFZ) ขนาด ๕๔๙,๔๑๖ ตรม. พ้ืนที่สาธารณะขนาด 
๑๑๑,๑๕๖ ตรม. สามารถรองรับสินค้าได้ ๓  ล้านตันต่อปี และอาคารคลังสินค้าภายในประเทศ ขนาด            
๑๐,๖๐๐ ตรม. อยู่นอกเขตปลอดภาษีสามารถรองรับสินค้าได้ ๘๘,๕๐๐ ตันต่อปี ปี ๒๕55 มีปริมาณสินค้าและ
พัสดุไปรษณีย์เข้า – ออก รวม 1,345,490 ตัน เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ จํานวน 1,291,447 ตัน            
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.95 และการขนส่งภายในประเทศ จํานวน 54,043 ตัน ลดลงร้อยละ ๑.99 และคลังสินค้า             
ท่าอากาศยานดอนเมืองมีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณีย์เข้า – ออก รวม 7,2๖0 ตัน เป็นการขนส่งระหว่าง
ประเทศ จํานวน 2,090 ตัน และการขนส่งภายในประเทศ จํานวน 5,170 ตัน 

  

- สายการบิน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
   (๑) สายการบินขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่ แบ่งตาม             

การให้บริการ (Full Service Carrier และ Low Cost Carrier) แบ่งตามขอบเขตการให้บริการ (Domestic 
Passenger และ (International Passenger) และแบ่งตามตารางการบิน (Schedual Flights และ Non – Schedual Flights) 

- บริษั ท  การ บิน ไทย  จํ า กั ด  (มหาชน )  เ ป็ นสายการ บินแห่ งชา ติที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร             
แบบ Full Service Carrier เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
เป็นท่าอากาศยานหลัก ณ สิ้นปี ๒๕๕๖ มีฝูงบิน ๙๙ ลํา อายุเฉลี่ยของฝูงบินอยู่ที่ ๙.๓ ปี มีเครือข่ายเส้นทางบิน
ให้บริการครอบคลุม ๗๙ จุดบิน ใน ๓๔ ประเทศทั่วโลก สําหรับการให้บริการภายในประเทศ มีจุดบินให้บริการ
ทั้งสิ้น ๑๐ จุดบิน รวมทั้งยังมีเที่ยวบินรหัสร่วมกับสายการบินนกแอร์ อีก ๒ จุดบิน  

- สายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Carrier : LCC) เริ่มเปิดให้บริการในประเทศไทย            
ในปี ๒๕๔6 ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินโอเรียนท์ไทย จากสถิติของบริษัท            
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า สัดส่วนผู้ โดยสารระหว่างระหว่างประเทศของสายการบิน             
ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนตํ่าเพ่ิมขึ้นจาก ๙7 : 3  ในปี ๒๕๔7 เป็น 84 : 16 ปี ๒๕๕5 และ
สัดส่วนผู้โดยสารภายในประเทศของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนตํ่าเพ่ิมจาก ๗8 : 
22 ปี ๒๕๔7 เป็น 49 : 51 ในปี ๒๕๕5 แสดงให้เห็นว่า ภายในระยะ 9 ปี การให้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า             
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งการให้บริการระหว่างประเทศและภายในประเทศ 

 (๒) สายการบินขนส่งสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighters) สายการบินราย
ใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ให้บริการลักษณะน้ี และธุรกิจน้ีได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้น
มากขึ้นจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลก และความสําคัญที่เพ่ิมมากขึ้นของกิจกรรมโลจิสติกส์
ในการระบบขนส่ง  
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- การเปิดเสรีทางการบินภายในอาเซียน (ASEAN Open Skies) กลุ่มประเทศ ASEAN ได้มี               
การตกลงร่วมกันในการเปิดเสรีทางการบินภายในอาเซียน ในปี พ.ศ. 2551 โดยเปิดเสรีสิทธิการบินที่ 3 และ            
สิทธิการบินที่ 4 สําหรับการบินระหว่างเมืองหลวงในอาเซียนในปี พ.ศ. 2551 และเปิดเสรีสิทธิการบินที่ 5            
ในปี พ.ศ. 2553 ทั้งน้ีจะเปิดเสรีแบบเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558  

 

(สิทธิการบินท่ี 3 คือ สิทธิท่ีให้โดยรัฐหนึ่งแก่รัฐหนึ่งในการขนลงซ่ึงการจราจรท่ีมาจากรัฐเจ้าของสายการบินในอาณาเขต               
ของรัฐแรก, สิทธิการบินท่ี 4 คือ สิทธิท่ีให้โดยรัฐหนึ่งแก่รัฐหนึ่งในการขนข้ึนซ่ึงการจราจรท่ีมุ่งไปยังรัฐเจ้าของสายการบิน               
ในอาณาเขตของรัฐแรก และสิทธิการบินท่ี 5 คือ สิทธิท่ีให้โดยรัฐหนึ่งแก่รัฐหนึ่งในการขนข้ึนและขนลงซ่ึงการจราจรท่ีมาจาก 
หรือมุ่งไปยังรัฐท่ีสาม ในอาณาเขตของรัฐแรก) 
 

- นโยบายน่านฟ้าเสรีจะมีผลทําให้การแข่งขันด้านราคาธุรกิจการบินในภูมิภาครุนแรงขึ้น            
แต่ผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์จากราคาค่าโดยสารท่ีลดลง และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมโครงข่ายให้แก่
สายการบิน การเข้าถึงจุดบินใหม่ๆ และการใช้ประโยชน์จากสิทธิการบินภายในอาเซียน หรือใช้เป็นจุดบิน             
ผ่านอาเซียนไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามจะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคู่แข่งจากต่างประเทศ             
เข้ามาแข่งขันกับประเทศไทยได้มากขึ้น  

 

- การเป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงสถานที่ต้ังมากกว่าประเทศ
เพ่ือนบ้าน แต่มีความพร้อมในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานในการรองรับปริมาณการเดินทางในอนาคตน้อยกว่าประเทศ
สิงค์โปร์  อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ แล้วเสร็จ จะทําให้มีความได้เปรียบ
ในการรองรับผู้โดยสารเพ่ิมมากขึ้น        

       

- ในปี 2555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจํานวนสายการบินที่ดําเนินการ จํานวนโครงข่าย และ
ปริมาณผู้โดยสารมากกว่าท่าอากาศยานชางฮีของสิงค์โปร์และท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเชีย  

 

- ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงอากาศยานต่อผู้โดยสาร 1 คน ของประเทศไทยสูงกว่าประเทศ             
มาเลเชียและฟิลิปปินส์ แต่ตํ่ากว่าประเทศสิงค์โปร์ อินโดนีเชีย และฮ่องกง ทั้งน้ีอัตราค่าธรรมเนียมสนามบิน             
มีผลต่อการให้บริการของสายการบิน ณ สนามบินหน่ึงๆ ซึ่งจะส่งผลต่อค่าโดยสารและปริมาณการเดินทาง             
ของผู้โดยสารด้วย  

 

- ปัญหาการขนส่งทางอากาศ  
  ความไม่แน่นอนและเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม

ต่อศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค 
  การแข่งขันจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สิงค์โปร์ มาเลเชีย ซึ่งมีนโยบายแย่งชิงความเป็น

ศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค 
  ขาดการเช่ือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน 
  ความผันผวนของราคาน้ํามันส่งผลต่อค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและราคาบัตรโดยสาร การ

ดําเนินการของสายการบิน  
  การใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพของท่าอากาศยานบางแห่ง 
  การวางแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหลักของประเทศไม่เป็นไปตามแผนซึ่งเกิดการ

เปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เข้าร่วมดําเนินการต้ังแต่แรก 
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-  แนวโน้มการขนส่งทางอากาศ 
 - ปริมาณการจราจรทางอากาศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง            

โดยจากตัวเลขประมาณการ ในปี พ.ศ. 2553 ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
คิดเป็นร้อยละ 19.0 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.2 ในปี พ.ศ. 2573 หรืออาจกล่าวได้ว่า             
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นผู้นําตลาดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มตัวภายในปี พ.ศ.2573 

 - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) คาดว่า ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ               
จะเพ่ิมขึ้นจาก 53.00 ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 เป็น 56.96 ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ิมเป็น ๗0.12 ล้านคน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปริมาณผู้โดยสารทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ิมขึ้นจาก 5.98 ล้านคน ในปี   
พ.ศ. ๒๕๕5 เป็น 20.52 ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ิมเป็น 27.58 ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓   

 - ปริมาณสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพ่ิมขึ้นจาก ๑.3๕ ล้านตัน            
ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 เป็น ๑.54 ล้านตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ิมเป็น 1.89 ล้านตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
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๓๑ 

2.1.5 การขนส่งและจราจรในเขตเมือง 
         - ระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างปี 2542  - 2552 มีบริการ 

ขสมก. เป็นหลัก แต่ปริมาณผู้โดยสาร ขสมก. มีแนวโน้มลดลงทุกปีเช่นเดียวกับแนวโน้มปริมาณผู้โดยสาร             
ทางรถไฟ  เน่ืองจากมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาจราจรและส่งผลต่อความเร็วเฉล่ีย              
ในการเดินทางลดลงถึงแม้ว่าปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
แต่โครงข่ายไม่ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง ทําให้ขาดความสะดวกในการเช่ือมโยงระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ 
และขาดการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่โดยรอบสถานี 

 

- กระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย  
และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดทําแผนการดําเนินโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง             
เพ่ือเร่งประกวดราคาก่อสร้างให้ได้ครบ 10 สาย ภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2554-2558) โดยเปิดให้บริการโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะทางรวม 410 กิโลเมตรภายในปี พ.ศ. 2562 และ             
เพ่ิมเป็น 464 กิโลเมตร ภายหลังปี 2562 สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

 

- ปัจจุบันมีโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โครงการ 
ระยะทาง 95 กิโลเมตร ประกอบด้วย  

  รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ช่วงหมอชิต – อ่อนนุช และช่วงสนามกีฬา – สะพานตากสิน 
ระยะทาง 31 กม.  

  รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน) ช่วงบางซื่อ –ลําโพง ระยะทาง 20 กม.  
  รถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ช่วงพญาไท – มกักะสัน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระยะทาง ๒๘.๕ กม.  
  รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพฯ ส่วนต่อขยาย ช่วงอ่อนนุช - แบร่ิง ระยะทาง ๕.๓ กม.  
  รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ส่วนต่อขยายช่วงสะพานตากสิน - วงเวียนใหญ่ ระยะทาง 2.2 กม.  
  รถไฟฟ้าสายสแีดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งขัน  ระยะทาง 15 กิโลเมตร  

 

ทั้งน้ี มีโครงข่ายรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 5 โครงการ ระยะทาง 94.1 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
  รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – รังสิต ระยะทาง 26.3 กิโลเมตร 
  รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง – สมุทรปราการ ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร 
  รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงถนนตากสิน – บางหว้า ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 
  รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
  รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค ระยะทาง 14 กิโลเมตร 
  รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
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๓๒ 

 
 

โครงการ 

 
 

ระยะทาง
(กม.)

 
 

เปิด
บริการ

 
 

ระหว่าง
ก่อสร้าง

ประกวดราคาให้ได้ภายใน 4 ปี 
(2555-2558) ระยะ

ต่อไป 
(หลังปี 
2562) 

 
เปิดบริการ 

(พ.ศ.) 
ระหว่าง
ประกวด
ราคา 

ประกวด 
ราคาภายใน
ปี 2556

ประกวด 
ราคาภายใน
ปี 2557 

ประกวด
ราคาภายใน
ปี 2558

1. สายสีแดงเข้ม 80.8       
    บางซ่ือ-รังสิต 26.3     2559
    รังสิต-ธรรมศาสตร์  10.0     2561
    บางซ่ือ-หัวลําโพง (Missing Link:MSL) 6.5     2560
    หัวลําโพง-บางบอน 18.0    ภายใน 

2572
    บางบอน-มหาชัย 20.0    ภายใน 

2572
2. สายสีแดงอ่อน 54.0    
     บางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน (MSL) 9.0     2560
     มักกะสัน-หัวหมาก (MSL) 10.0     2560
     บางซ่ือ-ตลิ่งชัน 15.0     2555
     ตลิ่งชัน-ศาลายา 14.0     2561
     ตลิ่งชัน-ศิริราช  6.0     2558
3. Airport Rail Link 50.3    
    พญาไท-มักกะสัน-สุวรณภูมิ 28.5     2553
    บางซ่ือ-พญาไท 7.9     2559
    ดอนเมือง-บางซ่ือ 13.9     2560
4. สายสีเขียวเข้ม 66.5     
    หมอชิต-อ่อนนุช (BTS) 16.5      2542
    หมอชิต-สะพานใหม่ 11.4     2560
    สะพานใหม่-คูคต 7     2560
    คูคต-ลําลูกกา 6.5     ภายใน 

2572
    อ่อนนุช-แบร่ิง 5.3      2554
    แบร่ิง-สมุทรปราการ 12.8      2560
    สมุทรปราการ-บางป ู 7.0     2560
5. สายสีเขียวอ่อน 15.5     
    สนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน 
(BTS) 

7      2542

    สะพานตากสิน-ถนนตากสิน 2.2      2552
    ถนนตากสิน-บางหว้า 5.3      2555
    สนามกีฬาแห่งชาติ-ยศเส 1.0     ภายใน 

2572
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๓๓ 

 
 

โครงการ 
  

ระยะทาง
(กม.) 

 
เปิด

บริการ

 
ระหว่าง
ก่อสร้าง

ประกวดราคาให้ได้ภายใน 4 ปี 
(2555-2558) ระยะ

ต่อไป 
(หลังปี 
2562) 

 
เปิดบริการ 

(พ.ศ.) 
ระหว่าง
ประกวด
ราคา 

ประกวด 
ราคาภายใน
ปี 2556

ประกวด 
ราคาภายใน
ปี 2557 

ประกวด
ราคาภายใน
ปี 2558

7. สายสีม่วง 42.8     
    บางใหญ่-บางซ่ือ 23.0     2558
    บางซ่ือ- ราษฎร์บูรณะ 19.8    2562
8. สายสีส้ม 32.5     
    จรัญสนิทวงศ์-ศูนย์วัฒนธรรม 12.5    2562
    ศูนย์วัฒนธรรม-บางกะป ิ 9.0    2561
    บางกะปิ-มีนบุรี 11.0    2561
9. สายสีชมพู 36.0        
    แคราย-ปากเกร็ด-มีนบุรี        2560
10. สายสีเหลือง 30.4        
     ลาดพร้าว-พัฒนาการ-สําโรง        2562

ระยะทางรวม 464 94.7 94 - 158.7 62.7 - 53.5  
หมายเหตุ : แผนดําเนินโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง (ภายหลังประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2555) 

ของ รฟท. (เมษายน 2555) และ รฟม. (แผนปรับปรุงคร้ังท่ี 5 : มีนาคม 2555) 
*  เป็นโครงการท่ีล่าช้าจากแผนประกวดราคาปี 2555 จึงเลื่อนมาประกวดราคาในปี 2556  
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๓๔ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงข่ายรถไฟฟา้ 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 464 กิโลเมตร 
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๓๕ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        โครงข่ายรถไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการแล้ว ระยะทางรวม 95 กิโลเมตร 



 

แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ทั้งน้ี สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้มีการประมาณการปริมาณผู้โดยสาร
รถไฟฟ้า ในปี 2562 กรณีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง จํานวน 4,422,000 คนต่อวัน และกรณีคิดค่าโดยสาร             
20 บาท ตลอดสาย จํานวน 5,357,000 คนต่อวัน และปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าปี 2572 กรณีคิดค่าโดยสาร
ตามระยะทาง จํานวน 7,476,000 คนต่อวัน และกรณีคิดค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย จํานวน 8,043,000 
คนต่อวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       โครงข่ายรถไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะทางรวม 94.1 กิโลเมตร 
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๓๗ 

๒.2 ประเดน็ทา้ทายภาคการขนส่งในอนาคต 
 

(๑) การจราจรแออัด (Congestion) การเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองแบบกระจุกตัวอยู่บริเวณ
ศูนย์กลางเมือง ส่งผลให้มีความต้องการเดินทางบนถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนจํานวนมาก ประกอบกับ             
การบริหารจัดการจราจรยังไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้การจราจรเกิดการติดขัด ส่งผลต่อบรรยากาศในการเข้ามา
ลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และบริการ จึงควรคํานึงถึงความต้องการเดินทางในลักษณะต่างๆ             
ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
เพ่ิมขึ้น และนํามาตรการจัดการความต้องการเดินทาง (Travel Demand Management) มาใช้เพ่ือลดความแออัด
ของสภาพการจราจรบนถนน 

 

(๒) ความปลอดภัย (Safety) ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2552 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ 99 เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนน รองลงมาเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น     
กับการขนส่งทางรถไฟ โดยร้อยละ 80 มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของคน และส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ 
มูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)        
ซึ่งโดยทั่วไปไม่ควรเกินร้อยละ 1  
  

(๓) ความคล่องตัวและความสามารถในการเข้าถึง (Mobility & Accessibility) การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานต้องมีความสอดคล้องและพอเพียงกับความต้องการเดินทาง เพ่ือรักษาระดับการให้บริการ             
และบรรเทาความคับคั่งของการจราจร ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคอขวดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมท้ังแก้ไขปัญหา
ขาดโครงข่ายเช่ือมโยงระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

(๔) การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง (Energy) ประเทศไทยต้องพ่ึงพาการนําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิง             
จากต่างประเทศ ในขณะที่ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงในตลาดโลกมีความผันผวน และมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งมีข้อจํากัด
ด้านปริมาณการผลิตของประเทศผู้ผลิตนํ้ามันช้ันนําของโลก ทั้งน้ีการใช้พลังงานในภาคการขนส่งมีสัดส่วนการใช้
พลังงานสูงประมาณร้อยละ 35.5 ของการใช้พลังงานรวมของประเทศ แบ่งเป็นการใช้พลังงานในการขนส่ง             
ทางบก ร้อยละ 75-80 การขนส่งทางอากาศ ร้อยละ 14-17 และการขนส่งทางน้ํา ร้อยละ 4-7 ดังน้ัน             
ภาคการขนส่งต้องจะคํานึงเรื่องการประหยัดพลังงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือกที่มี
ความหลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
 

(๕) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขนส่งและจราจร ได้แก่ 
ปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศของยานพาหนะ
จากการขนส่งและจราจร ปริมาณควันดําจากยานพาหนะ ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาสู่การขนส่ง             
ทางน้ําและทางราง รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและ
พลังงานทดแทน จะสามารถช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งและจราจรได้ 
 

(๖) ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อม
รองรับการเปิดเสรีการค้าและบริการ ไม่เพียงแต่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก            
การเช่ือมต่อการเดินทางและการขนส่ง แต่ต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสาขาขนส่งเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างกลไกการกํากับดูแลที่เข้มแข็ง ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ      
และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยสามารถออกไปแข่งขันในตลาดสากลได้ 
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๒.3 ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
๒.3.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้กําหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ดังน้ี  
 

• ยุทธศาสตรค์วามเข้มแขง็ภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
                  แนวทางการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต                  
โดยสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตรท่ีเช่ือมโยง
ตลอดห่วงโซ่อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของสินค้า เพ่ือลดความสูญเสียและลดต้นทุน
ตลอดห่วงโซ่อุปทานจากการเน่าเสียของสินค้าที่มีสาเหตุจากกระบวนการเก็บรักษาและระบบขนส่งสินค้า             
ที่ไม่ได้มาตรฐาน     
  

• ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมีคณุภาพและย่ังยืน 
(๑) แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน                   

โดยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา 
และเศรษฐกิจภายในประเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพการด้านการตลาดและการกระจายสินค้า และ
เช่ือมโยงการกระจายผลผลิตจากแหลง่ผลิตไปยังผู้บริโภค 

(๒) แนวทางการพัฒนาเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ            
เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ดังน้ี   
                      (๒.๑) ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดย (๑) ปรับเปล่ียน       
รูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยตํ่าและมีการใช้พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ  (๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่
เช่ือมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศในลักษณะบูรณาการท้ังภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการขนส่งสินค้าสู่สากลทั้งด้านความรวดเร็ว                  
ความปลอดภัย และความตรงต่อเวลา (๓) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค และ (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม                       

(๒.๒)  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดย (๑) ผลิตบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ที่มีความเป็นมืออาชีพ (๒) พัฒนาระบบและบริหารเครือข่ายธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์               
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (๓) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง (๔) สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาโลจิสติกส์และยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการอํานวยความสะดวกทาง               
ด้านการค้า และการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เช่น พัฒนาระบบ National Single Window                 
ศูนย์กระจายสินค้า และด่านการค้าชายแดน เป็นต้น รวมทั้ง (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่ง
และกําหนดบทบาทของท่าอากาศยานและท่าเรือหลักของประเทศ เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและ              
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

(๒.๓) พัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ โดย (๑) ปรับปรุงทางรถไฟและจุดตัดระหว่าง
โครงข่ายรถไฟและโครงข่ายถนนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการให้บริการ (๒) ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ
สายหลัก และจัดหารถจักรและล้อเลื่อน (๓) ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณให้มีความทันสมัยเพ่ือเพ่ิม                
ขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) พัฒนาเส้นทางรถไฟ
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ความเร็วสูงเช่ือมโยงสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน และ (๕) การปรับโครงสร้าง                 
การบริหารจัดการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและดําเนินงานในอนาคต 

(๒.๔) ปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย
ครอบคลุมพืน้ทีบ่ริการเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย (๑) 
ก่อสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (๓) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม (๔) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในภูมิภาค รวมทั้ง (๕) การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบเพ่ือให้การบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ 

(๓) แนวทางการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและ
พัฒนาพลังงานทางเลือก โดยการกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้า และภาคการขนส่ง 

 

• ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  
                   (๑) แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้             
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน ดังน้ี 

      (๑.๑) พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล                    
(๑) โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง การขนส่งทางนํ้า                
การเดินเรือชายฝั่ง ตลอดจนการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน และการอํานวย              
ความสะดวกการผ่านแดนที่รวดเร็ว ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (๒) การพัฒนาระบบเครือข่าย
และการบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค                
เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจะนําไปสู่การลดต้นทุนการทําธุรกิจ  
(๓) การปรับปรุงประสิทธิภาพความเช่ือมโยงระบบการขนส่ง ระบบอํานวยความสะดวกการเดินทาง การค้า 
และการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน โดยใช้ศักยภาพการเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานใน                   
ทุกแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีอย่างสูงสุด และมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนาไปสู่การเช่ือมโยง              
ในภาพรวมของประเทศและการเช่ือมโยงในแต่ละแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละอนุภูมิภาคและระหว่าง
อนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาความเช่ือมโยงต่อเน่ืองตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้งแผนความเช่ือมโยงกับระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคข้างเคียง 
พร้อมทั้งคํานึงถึงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของประเทศมหาอํานาจของโลกและขั้วอํานาจใหม่ในเอเชีย               
ในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและแผนงานของประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัฐลงทุนนําในโครงการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (๔)  เปิดโอกาสการร่วมลงทุนแบบ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

(๑.๒) ปรับปรุงกฎระเบยีบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดจํานวนเอกสาร
ต้นทุนการดําเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน และเพ่ือเพ่ิม                   
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและอนุภูมิประเทศโดยรวมในด้านการลดต้นทุนค่าขนส่งและ                
โลจิสติกส์โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้านในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

  



 

แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๔๐ 

(๑.๓) พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย (๑) การเพ่ิมศักยภาพของ
ภาคเอกชนไทยท้ังในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วย  
ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเช่ือมโยงการดําเนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน                 
ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ (๒) การพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้มีความรู้ด้านศักยภาพ การพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านและความรู้ในการ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค                 
และ (๓) พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพ่ือให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่าง
ประเทศได้ โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจ     
การขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

(๑.๔) เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเช่ือมโยงเครือข่ายการขนส่งที่เช่ือมโยง
ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล              
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (๒ )  แนวทางการพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน             
ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาท
การเป็นประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเน่ืองและ 
พ้ืนที่ใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและ             
อํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่น                 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 

 

• ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
                        (๑) แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ                 
และสิ่งแวดล้อม โดยการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(๒) แนวทางการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อม
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่งเพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก                

      (๒.๑) การส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้า
ด้วยระบบคมนาคมและขนส่งที่ใช้พลังงานต่อหน่วยต่ํากว่าทางถนนที่เป็นรูปแบบการเดินทางและขนส่ง
สินค้าหลักในปัจจุบัน  

(๒ .๒) การพัฒนาโครงข่ายเช่ือมโยงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดสัดส่วน         
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง ซึ่งจะนาไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน                   
ในภาพรวมของประเทศ 

(๒.๓) การส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานที่สะอาดข้ึน หรือใช้พลังงาน           
ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ โดยส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพและก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ที่สะอาดและช่วยประหยัดพลังงาน ควบคู่กับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ภายใต้ศักยภาพของเทคโนโลยี  
                         (๒.๔) สร้างวินัยและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชน เพื่อลดการเผาผลาญ
น้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนการดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมทั้งกําหนดให้มีการควบคุม             
การปล่อยมลพิษไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด                
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๔๑ 

(๓) แนวทางการควบคุมและลดมลพิษ เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน          
โดยการลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  ส่งเสริมให้มีระบบขนส่งมวลชนในพ้ืนที่เมืองใหญ่ ส่งเสริมให้ประชาชน                     
ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพ้ืนที่ที่การจราจรแออัด กําหนดอายุการใช้งานรถยนต์และ
รถรับจ้าง และสนับสนุนมาตรการด้านผังเมือง เพ่ือลดปัญหาจราจรและมลพิษทางอากาศและเสียง 

 
๒.3.๒ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับกระทรวงคมนาคม คือ 

                ๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก     
             ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการนํ้าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและ      
ภัยแล้งได้ 

              ๑.๖ เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ            
เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่ง
ตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพ้ืนฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้องและ             
ร่างดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง ตลอดจนการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 

              ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ 
และราคานํ้ามันเช้ือเพลิง โดยการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ การดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพ่ือเพ่ิมกําลัง
ซื้อสุทธิของประชาชน 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
                   ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

                 ๓.๑.๖ ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ       
การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูป
ระบบการกํากับดูแลการลงทุนและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

             

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
        ๓.๓.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน 
                          ๗) ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาดภายใต้

กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคีโดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์ จากความตกลง 
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นกําหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพ่ือเตรียมพร้อม             
ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคลองกับกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ 

 

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

                  ๓.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้า           
ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมท้ังส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง             
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พรอ้มทั้งสร้างโอกาสการกระจายรายได้ กระจาย
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เศรษฐกิจและกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งกํากับดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ           
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค    

๓.๔.๓ พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพ่ือเช่ือมโยง
กับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมท้ังเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบราง             
ของประเทศให้ มีประสิทธิภาพในระยะยาว  

๓.๔.๔ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเช่ือมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการ
ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งในพ้ืนที่ชนบท  พ้ืนที่เมืองและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ 

                         ๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ เ ช่ือมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทางที่มี
ความสําคัญ 

๒) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ กรุงเทพฯ –
นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส้นทางอ่ืนเพ่ือเตรียมการเช่ือมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางรถไฟ 
๓.๔.๕ เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สาย ทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล               

ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บคําบริการ ๒๐ บาท ตลอดสายทั้งระบบรวมทั้งเร่งพัฒนาระบบต๋ัวร่วม
บัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่าเช่าถูกตามบริเวณ             
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 

๓.๔.๖ พัฒนาการขนส่งทางนํ้าและกิจการพาณิชยนาวี ขนส่ง เดินเรือชายฝั่งทะเล              
ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกและสะพานเศรษฐกิจเช่ือมสองฝั่ง
ทะเลภาคใต้ 

๓.๔.๗ พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบิน            
ของไทย รวมท้ังเพ่ิมความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ ๔๕ ล้านคน เป็นปีละ               
๖๕ ล้านคนขึ้นไป เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินการท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศช้ันนําของ
เอเชียและโลก 

๔. นโยบายการศึกษา           
                   ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม  
                         ๔.๕.๕ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวม เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้                
หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงสมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง 

๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริม             
การเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดยน้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตาม          
แนวพระราชดําริไปสู้การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดําเนินการอย่างเข้มข้น           
ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
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๔๓ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติการวางแผนการผลิตด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

๗. นโยบายการตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยส่งเสริมความร่วมมือ             

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน 
อันจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยาย
การคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือ ด้านอ่ืนๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมความเป็น
เพ่ือนบ้านที่ดีต่อกัน 

๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็น
ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 

 

๘. นโยบายการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
                  ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
                  ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
                  ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
 

๒.3.๓ แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ รับทราบแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และ                  
ให้แจ้งเวียนกระทรวงและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสําหรับประสานการดําเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีบูรณาการต่อไป 
 

วิสัยทัศน์    “มุ่งสู่การขนส่งที่ย่ังยืน” 
พันธกิจ “ พัฒนาระบบ  กลไก  และบุคลากร  รวมทั้ งวางแนวนโยบาย  ขับเคลื่อน            

การพัฒนา กํากับดูแล และบูรณาการการขนส่งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ให้มีบริการท่ีเพียงพอ                
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
เป้าประสงค์ที่ ๑ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อการเดินทางและการขนส่ง (Hubs 

for Connectivity) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของประตูการค้า (Hub) และการปรับปรุง
โครงข่ายเช่ือมโยง (Spoke) รวมถึงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง                
การเดินทางและการขนส่ง มียุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโครงข่าย และศูนย์กลางการขนส่ง
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย 
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๔๔ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ เพ่ือให้มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและระดับการให้บริการที่ดี เช่ือมโยง
พ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชน (Accessibility) โดยการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งเพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกําหนดรูปแบบและแนวเส้นทางขนส่งหลักระหว่างพ้ืนที่ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพ้ืนที่และชุมชน มียุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งเพ่ือส่งเสริมให้มีการขยายพ้ืนที่
การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค  

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัย (safety) ในการเดินทางและ               
การขนส่ง โดยการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง โดยเฉพาะที่สําคัญ คือ ต้องให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ           
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง    
มียุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มี
คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ จิตสํานึก 
และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ                
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ
การขนส่งทางรางและทางน้ํา ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้มีใช้พลังงาน
และยานพาหนะที่สะอาด มียุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและ
ทางน้ําเพ่ิมมากขึ้น (Shift Mode) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะ            
ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport) โดยการ
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่เช่ือถือได้  เข้าถึงสะดวก และมีค่าโดยสารท่ีเหมาะสม การปรับปรุง         
ระบบการขนส่งเช่ือมโยงกับการขนส่งสาธารณะ และการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพ่ือทดแทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง มียุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 

เป้าประสงค์ที่  ๖  เ พ่ือเ พ่ิมความคล่องตัว  (Mobility) ในการเ ดินทางและการขนส่ง              
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือลดปัญหาคอขวด เช่ือมต่อโครงข่ายการเดินทางและ              
การบริหารจัดการจราจร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลา
ในการเดินทาง มียุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดปัญหาคอขวด และลดปัญหา
การจราจรติดขัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร (Traffic management)  
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๔๕ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ปี พ.ศ. 2554-2563 
 

เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
เพ่ือให้ประเทศไทย              
เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ         
การเดินทางและการขนส่ง 
(Hubs for Connectivity) 

1.1 พัฒนาและปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
โครงข่าย และศูนย์กลาง        
การขนส่งระหว่างประเทศ  
1.2 เสริมสร้างขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน
ให้ผู้ประกอบการไทย 

 ปริมาณการเดินทางผ่าน
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  

 ปริมาณการขนส่งสินค้า
ผ่านประเทศไทยเพ่ิม         
มากข้ึน 

 
  

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) เพ่ิมข้ึน 

 การค้าระหว่างประเทศ 
ของไทยขยายตัว 

 เพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจ        
ของไทยในภูมิภาค 

เพ่ือให้มีระบบขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพและ             
ระดับการให้บริการที่ดี
เชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ    
และชุมชน (Accessibility) 

2.1 พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบขนส่ง
เพ่ือส่งเสริมให้มีการขยาย
พ้ืนท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจ      
ไปสู่ภูมิภาค 

 การขนส่งบนเส้นทางหลัก
เชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
มีความสะดวก รวดเร็ว  
และน่าเชื่อถือมากข้ึน 

 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
เพ่ิมข้ึน 

 เศรษฐกิจในภูมิภาค
สามารถเติบโตได้อย่าง
รวดเร็วและย่ังยืน  

 เพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบการธุรกิจ 

เพ่ือปรับปรุงและเพิ่ม           
ความปลอดภัย (Safety)    
ในการเดินทางและการขนส่ง 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มาตรฐานยานพาหนะ และ
สภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ
และความปลอดภัยในการ
เดินทางและการขนส่ง 
3.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความเข้าใจ จิตสํานึก 
และทักษะเร่ืองความปลอดภัย
ด้านการขนส่ง 

 จํานวนอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งลดลง  

 จํานวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจากการขนส่ง
ลดลง 

 คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 ลดความสูญเสีย               

ทางเศรษฐกิจและ             
สังคมจากอุบัติเหตุ 

เพ่ือส่งเสริมการขนส่ง 
ท่ีประหยัดพลังงาน (Energy 
Saving) และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 
Friendly) 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ
การขนส่งทางรางและทาง
น้ําเพ่ิมมากข้ึน (Shift 
mode) 
4.2 ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือให้มีการใช้
พลังงานและยานพาหนะ       
ท่ีสะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 สัดส่วนและปริมาณการใช้
พลังงานในภาคการขนส่ง
ลดลง 

 มลภาวะท่ีเกิดจาก 
ภาคการขนส่งลดลง 

 ลดผลกระทบท่ีมีต่อภาวะ
โลกร้อน 

 ลดการพ่ึงพาการนําเข้า
น้ํามันเชื้อเพลิง 

 เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและ
เพ่ิมการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ (Public 
Transport) อย่างท่ัวถึงและ
เท่าเทียม 

5.1 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการเชื่อมโยง
ระบบขนส่งสาธารณะ          
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 ผู้โดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะเพ่ิมข้ึน 

 

 เพ่ิมความเท่าเทียมกัน 
ในสังคม 

 คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 ชุมชนมีความน่าอยู่          

มากข้ึน 
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เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
(Mobility) ในการเดินทาง
และการขนส่ง 

6.1 ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ          
ลดปัญหาคอขวด และ          
ลดปัญหาการจราจรติดขัด 
6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการจราจร 
(Traffic Management) 

 ความเร็วเฉลี่ยในการ
เดินทางและการขนส่ง     
ดีข้ึน 

 บรรเทาสภาพการจราจร
แออัด 

 ลดความสูญเสีย              
ทางเศรษฐกิจจาก          
ปัญหาการขนส่งและ
จราจร 

ท่ีมา: รายงานฉบับสมบูรณ์, โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓, สนข. 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน               
ตามแผนหลักฯ ประจําปีงบประมาณ 2556 (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556) และผลการพัฒนาในช่วง 2 ปีแรก
ของแผนหลักฯ สรุปได้ ดังน้ี 

- จํานวนโครงการ/มาตรการสําคัญที่กําหนดไว้ จํานวน 100 โครงการ/85 มาตรการ ได้มี
การนําไปแปลงเป็นโครงการ/มาตรการเพ่ือดําเนินการแล้ว จํานวน 87 โครงการ/60 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 
79.46 โดยนําไปพิจารณาจัดต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ประกวดราคา และการนําเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาโครงการฯ และการจ้างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
รายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ก่อนดําเนินการก่อสร้าง  

- ส่วนโครงการ/มาตรการสําคัญที่เหลือมีจํานวน 13 โครงการ/25 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 
20.54 ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นําไปพิจารณาดําเนินการ และบางส่วนได้มีการเสนอของบประมาณเพ่ือดําเนินการแล้ว 
แต่ไม่ได้รับการจัดสรร  

 
๒.3.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพ่ือประกอบการ

จัดทําร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเป้าหมาย               
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของประเทศ ดังน้ี 

๑) ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศลดลงจากปัจจุบันไม่น้อยกว่าง ร้อยละ 2 (ปัจจุบัน
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ประมาณร้อยละ 15.2) 

๒) สัดส่วนผู้เดินทางระหว่างจงัหวัดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลลดลงจากร้อยละ 59 เป็น ร้อยละ 40 
๓) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นจาก 39 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็น 60 กิโลเมตร

ต่อช่ัวโมง และขบวนรถโดยสาร เพ่ิมขึ้นจาก 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็น 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
๔) สัดส่วนปริมาการขนส่งสนิค้าทางราง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
๕) สัดส่วนปริมาการขนส่งสนิค้าทางนํ้า เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 
๖) ลดความสญูเสียจากการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง ไม่น้อยกว่า 100,000 ลา้นบาทต่อปี 
๗) สัดส่วนการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนใน  กทม. เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 30 
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๘) ปรมิาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า – ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่สําคญัซึ่งเช่ือมต่อโครงข่ายกับ
ทางหลวงอาเซียน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยรวมเฉลี่ยต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

๙) ปรมิาณผู้โดยสารทางรถไฟเพ่ิมขึ้นจาก 45 ล้านคน-เที่ยวต่อปี เป็น 75 ล้านคน-เที่ยวต่อปี 
๑๐) ลดระยะเวลาการเดินทางจาก กทม. ไปยังเมืองภูมิภาคตามแนวสายทางรถไฟความเรว็สูง

ภายในรัศมี 300 กิโลเมตร รอบ กทม. ในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 
3 ช่ัวโมง 
ทั้งน้ี ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ํากว่า (Modal Shift & 
Multimodal) เพ่ือมุ่งสู่การขนส่งที่ ย่ังยืน โดยลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม และ                  
ให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่การขนส่งทางน้ําและทางรางที่มีต้นทุน                
การขนส่งตํ่ากว่า (Growth and Competitiveness) โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 

   ๑.๑)  พัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลัก
ของประเทศ ที่สามารถเช่ืองโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย              
และสามารถลดต้นทุนของประเทศได้ในภาพรวม เช่น การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรม
หรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งสามารถสนับสนุนการขยายฐานการผลิต
ตามแนวเส้นทางรถไฟ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน ๕ เส้นทาง คือ เส้นทาง
ลพบุรี-ปากน้ําโพ, มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ, ถนนจิระ-ขอนแก่น, นครปฐม-หัวหิน และประจวบคีรีขันธ์ – 
ชุมพร  และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะต่อไป คือ เส้นทางหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร-สุราษฏร์ธานี, 
สุราษฏร์ธานี-ปาดังเบซาร์, ปากน้ําโพ-เด่นชัย, ขอนแก่น-หนองคาย และถนนจิระ-อุบลราชธานี ตลอดจน
การปรับปรุงทาง ราง หมอน สะพาน ติดต้ังรั้ว เครื่องก้ัน ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี และระบบโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ัวประเทศ เป็นต้น 

 ๑.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางลํานํ้าและชายฝั่ง 
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับท่าเรือภูมิภาค 
โดยการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งทั้งด้านฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพ่ือให้สามารถใช้เป็นท่าเรือชายฝั่ง
ภายในประเทศและท่าเรือระหว่างประเทศ อาทิเช่น การก่อสร้างท่าเรือ จ.ชุมพร, ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา แห่งที่ ๒, 
ท่าเรือลํานํ้าเพ่ือการประหยัดพลังงาน จ. อ่างทอง และท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จ.สตูล ร่วมทั้งการพัฒนา          
ร่องนํ้าในแม่นํ้าที่มีศักยภาพ เพ่ือให้การขนส่งสินค้าในแม่นํ้าป่าสักสามารถเข้าถึงต้นทางหรือปลายทาง              
ของสินค้ามากย่ิงขึ้น 

  ๑.๓)  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เพ่ือเช่ือมโยง
กับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศที่สําคัญของประเทศ โดยสนับสนุนให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วม           
ในการลงทุนพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
โรงรถจักรแก่งคอย เป็นต้น 
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๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมือง
ศูนย์กลางภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (Connectivity) เพ่ือรองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจและการย้ายฐานการผลิตที่คาดว่าเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ โดยมีแนวทาง            
ในการดําเนินการ ดังน้ี 

   ๒.๑)  พัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน (Gateway) โดยพัฒนาและ           
เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายระบบถนนและจุดข้ามแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน               
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS CBTA) โดยเฉพาะในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เพ่ือให้สามารถรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้า
ทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
เช่ือมโยงระหว่างประเทศ โครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโครงการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรือแหลมฉบัง โครงการสนับสนุนท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย และโครงการสนับสนุนสะพาน            
ข้ามแม่นํ้าโขง\ แห่งที่ ๔ จ.เชียงราย รวมท้ังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี              
ประตูการค้าให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดความแออัด และสามารถ
รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต เช่น การสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สินค้า สถานีขนส่งสินค้า เพ่ือเป็นจุดเปลี่ยนถ่าย (Interface) ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศกับ              
การขนส่งภายในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาด่านการค้าชายแดน เป็นต้น 

  ๒.๒) พัฒนาโครงข่ายเช่ือมต่อภูมิภาค (Regional Connectivity) โดยพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูง ในเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่, กรุงเทพ-นครราชสีมา, กรุงเทพ-หัวหิน และ
เส้นทางต่อขยาย Airport Rail Link พัทยา-ระยอง เช่ือมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า ตลอดจนบริการที่สะดวก ปลอดภัยในพื้นที่ชนบทพ้ืนที่เมือง และระหว่างประเทศ เพ่ือกระจาย
ความเจริญไปสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค รวมท้ังสนับสนุนการขยายฐานเศรษฐกิจตามแนวโครงข่ายเส้นทาง
รถไฟ รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสสําหรับ              
การปรับโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคของประเทศ เช่น การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายทางต่าง ๆ ได้แก่ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา, สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี 
และสายพัทยา-มาบตาพุด เป็นต้น และการพัฒนาเส้นทางรถไฟเข้าสู่ท่าเรือในเขต อ .นครหลวง                   
จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากน้ี ยังจําเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟเพ่ือเช่ือมโยงกับประเทศ              
เพ่ือนบ้าน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนารถไฟสายใหม่ ที่อยู่ตามแนวโครงข่ายเส้นทางภายใต้กรอบ GSM 
เป็นลําดับแรก ได้แก่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และสายบ้านไผ่-นครพนม เป็นต้น 
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๓)  พัฒนาและปรบัปรุงระบบขนส่งเพือ่ยกระดับความคล่องตัว (Mobility) เพิ่มทางเลือก
ในการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชี วิตให้แก่ประชาชน โดยมีแนวทาง                   
ในการดําเนินการ ดังน้ี 

    ๓.๑) พัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง (Urban) โดยขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน          
ทางราง ให้มีความครอบคลุมพ้ืนที่บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้สามารถทําหน้าที่  
เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ สายสีแดงอ่อน             
ช่วงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก และช่วงบางซื่อ-หัวลําโพง, สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา, 
สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช, สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มธ.ศูนย์รังสิต, ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง-
พญาไท, สายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลําโพง-บางแค, สายสีเขียวเข้ม ช่วงแบริ่ง-
สมุทรปราการ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ช่วงสมุทรปราการ-บางปู, สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี,             
สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางกะปิ-มีนบุรี, สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และสายสีเหลือง                  
ช่วงลาดพร้าว-สําโรง ตลอดจนพัฒนาโครงข่ายเช่ือมต่อการเดินทางและระบบบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินทาง เช่น โครงการทางพิเศษและสะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ข้ามทางรถไฟ 
เป็นต้น 

   ๓.๒)  พัฒนาโครงข่ายขนส่งเช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ (Intercity)              
โดยพัฒนาโครงข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในพ้ืนที่ปริมณฑลและเมืองใหญ่ในภูมิภาค ประกอบด้วย               
การก่อสร้างถนนเช่ือมต่อราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก-แนวเหนือใต้ และถนนสาย นย. ๓๐๐๑ แยก ทล.๓๐๕-
บ.บางนํ้าเปร้ียว อ.องครักษ์ จ .นครนายก รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางสู่ พ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักให้เป็น                  
๔ ช่องจราจร และบูรณะทางหลวงสายหลัก รองรับ AEC ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Royal Coast) เป็นต้น 
 

อน่ึง ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง            
กู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานฯ เพ่ือนํามาใช้จ่ายในการดําเนินโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ดังกล่าวและได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 แล้ว  โดยจะนําเข้าสู่การพิจารณา                 
ในวาระที่ 2 ของวุฒิสภา ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2556 คาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะนําขึ้น
ทูลเกล้าฯ ประมาณปลายเดือนกันยายน 2556 
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๒.3.๕ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ได้กําหนดกรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและ
ย่ังยืน (New Growth Model) สรุปได้ ดังน้ี 

 
(๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้                

ปานกลาง "Middle Class Trap" (Growth & Competitiveness) มีแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญ คือ 
 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันต่อความผันผวน

ภายนอกด้วยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ิมการลงทุนด้าน R&D ให้มากกว่าร้อยละ ๑ ต่อ GDP 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิตและบริการ 

 การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพและเช่ือมโยงการขนส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและ                
ให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 

 การพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(National Competitiveness) ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 การเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค เพ่ือขยายโอกาสการค้า การลงทุน โดยใช้ประโยชน์
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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(๒) การลดความเหล่ือมล้ํา (Inclusive Growth) มีแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญ คือ 
 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและเพ่ิมรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

สตรี และ SMEs 
 การส่งเสริม CSR และ Social Enterprise 
 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษา และบริการสาธารณสุข รวมทั้ง           

เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของแรงงาน และการดูแลผู้สูงอายุ 
 การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง ต่อต้านการคอร์รับช่ันและสร้างธรรมาภิบาลและ

ความโปร่งใส 
 การพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและมีศักยภาพ            

ที่จะเช่ือมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเท่ียวบริการ การลงทุน และการค้า
ชายแดน 

 

(๓) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ คือ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว (R&D)  
 การลดการปล่อย GHG ในทุกภาคส่วนและตลอดห่วงโซ่การผลิต การประหยัด

พลังงาน  การปรับกฎระเบียบเรื่องการสร้างอาคาร (Building Code)   
 นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม การอุดหนุนเพ่ือลด

ต้นทุนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้างสเีขียวในภาครัฐ (Green Procurement)  
 การสร้างอาชีพสีเขียว (Green Jobs) ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
 การรณรงค์ และสร้างจิตสํานึกของประชาชน  
 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และการบริหารจัดการนํ้า (Mitigation 

& Adaptation)  
(๔) การบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ คือ 

 การปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถดําเนินการบูรณาการแผนงาน 
โครงการ และงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและ
ในภูมิภาค    

 การพัฒนาและบริหารกําลังคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการเพ่ือให้
กําลังคนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างระบบราชการ   

 การเร่งปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

 การปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม     
 

ในการบูรณาการการดําเนินงานตามกรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนได้กําหนดแผนงาน
ที่ต้องมีการบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงใน ๘ ประเด็น โดยกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน ดังน้ี 
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 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ทางถนน ทางนํ้า ทางอากาศ สิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ และ
บุคลากรโลจิสติกส์  รวมท้ังระบบขนส่งมวลชนและการแก้ไขปัญหาการจราจร 

 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเช่ือมโยงในภู มิภาคอาเซียน 
ประกอบด้วย  

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงด่านชายแดน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ 
ทางถนน ทางอากาศ และทางนํ้า 

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
- การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านคมนาคม

เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
   

 

 
 
 



 ๕๓ 

 
 
 

 
 

3.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
3.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) 
 

------------------------------------------------------------ 
 

๓.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการขนส่ง  ประเด็นท้าทายภาคการขนส่ง และนโยบายรัฐบาล                 
ที่เก่ียวข้อง พบว่าบริบทแวดล้อมภาคการขนส่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ จากที่โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 
๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ได้ศึกษาวิเคราะห์ภาคการขนส่งของประเทศ (ตารางสรุป SWOT Analysis) อย่างไรก็ตาม                     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรในการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวง
คมนาคม จึงจําเป็นวิเคราะห์องค์กร “กระทรวงคมนาคม”เพ่ิมเติม โดยได้ใช้ทฤษฎี  7S ของ McKinsey 
(McKinsey 7S  Framework) ดังน้ัน ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๗ จะได้ประมวลผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ภาคการขนส่งของประเทศจากโครงการศึกษาจัดทํา                    
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และผลการวิเคราะห์องค์กร “กระทรวง
คมนาคม” ที่ได้จัดทําเพ่ิมเติม 

 

(๑) สรุปผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของภาคคมนาคมขนส่งของประเทศ (SWOT Analysis)                 
จากโครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  
(ฉบับปรบัปรุง) 



 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)  

๕๔ 

 จุดแข็ง   
๑) เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ดี โดยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า และ

ศักยภาพของการท่องเที่ ยวไทยก่อให้ เกิดอุปสงค์ต่อการเดินทาง   
ของผู้โดยสารจํานวนมาก 

๒) ระบบโครงข่ายถนนที่ครอบคลุมทั่วถึงและใช้งานได้ดี คุณภาพและการ
บํารุงรักษาถนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีถนนเชื่อมโยงตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ North-South Economic Corridor และ East-West Economic 
Corridor  

๓) ระบบขนส่งมวลชนทางรางสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด  
ในกรุงเทพมหานครได้และมีทางเลือกบริการระบบขนส่งสาธารณะ  
ที่หลากหลายในเขตเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 

๔) สนามบินนานาชาติได้มาตรฐานและมีขีดความสามารถสูงในการรองรับ   
การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งบริการการบิน ทั้งสายการบินแห่งชาติ 
สายการบินเอกชน และสายการบินต้นทุนต่ําครอบคลุมและตอบสนอง   
ทุกความต้องการของผู้โดยสารทุกระดับ 

 จุดอ่อน  
๑)  ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 14.7 ซ่ึงมีต้นทุนที่สูง    

เมื่อเทียบกับต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การ   
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่มีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP 
ร้อยละ ๙   

๒) ต้นทุนการขนส่งมีความอ่อนไหวตามราคานํ้ามันโลกเน่ืองจากประเทศไทยต้อง
พึ่ งพาการนําเข้า นํ้ามันเ ช้ือเพลิงจากต่างประเทศ โดยมีการใช้พลังงาน   
ภาคการขนส่งเป็นสัดส่วน ร้อยละ 35.5 ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด  
โดยการขนส่งทางถนนใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ ๘๐ ของพลังงานในภาคการขนส่ง 

๓) การขนส่งก่อให้เกิดต้นทุนผลกระทบภายนอก (Externality Cost) ในขณะท่ี  
การกําหนดภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

๔) ขาดการบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง การกําหนดจุดเช่ือมโยงหลัก และระบบ
การขนส่งเช่ือมโยง รวมทั้งความพร้อมด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบในภูมิภาค  

๕) ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
๖) ขาดการบูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐในการเช่ือมโยงแต่ละรูปแบบ   

การขนส่ง ขาดการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และขาดการประเมิน
โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ทําให้มีการใช้งบประมาณในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมากเกินความจําเป็น  

๗)ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง   
ให้ประชาชนและหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder)  

๘) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงพื้นที่  

๙) มีการพัฒนาเมืองแบบศูนย์กลางเดียว (Monocentric) ทําให้ลักษณะการเดินทาง    
ในชีวิตประจําวันมุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางหลักแห่งเดียว ประกอบกับการใช้ยานพาหนะ
ในการเดินทางและการขนส่งเพิ่มมากข้ึน ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด 
สิ้นเปลืองเวลา และพลังงาน  

๑๐) ขาดงบประมาณและหน่วยงานเจ้าภาพในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ         
      ในเมืองภูมิภาค 
๑๑) ขาดการจัดเส้นทางสําหรับจักรยาน จักรยานยนต์ และคนเดินเท้าที่ปลอดภัย    
      สําหรับการเดินทางในเขตเมือง 
๑๒)   ขาดขีดความสามารถและข้อมูลที่เพียงพอในการกํากับดูแลกิจการขนส่งสินค้า 
      และผู้โดยสาร รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการกํากับดูแลด้านการขนส่ง 

ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 
๑๓) ภาครัฐขาดความจริงจังในการส่งเสริมภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้าน           
      การขนส่งให้มีความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ  
๑๕) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งขนาดใหญ่มีความล่าช้า เน่ืองจาก 
      ต้องผ่านข้ันตอนการศึกษาหลายระดับ ซ่ึงทําให้ใช้เวลานานและขาดความต่อเน่ือง 
      ในการพัฒนา 
๑๖) อุบัติเหตุทางถนน มีอัตราการเสียชีวิตสูงและก่อให้เกิดความสูญเสีย                
      ทางเศรษฐกิจที่สูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ  
๑๗) บุคลากรด้านการขนส่งและจราจร จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๘) ขาดนโยบายและแผนการพฒันาพื้นที่บริเวณจุดเช่ือมต่อกับ                  

ประเทศเพือ่นบ้านที่ชัดเจน 
๑๙) ความไม่พร้อมและความไม่คล่องตัวของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งในการ

ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประเทศ ภูมิภาค และของโลก 
๒๐) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุน   

ขนาดใหญ่ ใช้วงเงินลงทุนสูง แต่รัฐบาลมีงบประมาณจํากัด  
๒๑) ขาดกฎหมายท่ีกําหนดขอบเขต หน้าที่ และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ด้านการขนส่ง  ๆเพื่อให้การดําเนินงานด้านการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)  

๕๕ 

  
 โอกาส  
(๑) เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียมีการเติบโตท่ีดี โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย 

และเวียดนาม ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสขยายตัวทางการค้ากับ   
กลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้มากขึ้น ทําให้มีเกิดการขยายตัวของการขนส่ง
สินค้าและการเดินทางในภูมิภาคเอเชีย 

(๒) รัฐบาลให้ความสําคัญกับการลงทุนด้านขนส่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ  

(๓) ประเทศไทยมีพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการขนส่ง
ของภูมิภาค(Hub for Connectivity)  

(๔) ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคของประเทศในการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมเช่ือมโยงระหว่างประเทศจะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมของภูมิภาค 

(๕) ประชาชนให้ความสนใจระบบขนส่งมวลชนและการขนส่งที่ประหยัด
พลังงานขยายโอกาสในการพัฒนาการขนส่งที่ใช้พลังงานทางเลือก 

(๖) ข้อตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความตกลงด้านการขนส่ง   
ทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสร้างโอกาส   
ให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการขนส่งภายในประเทศ  

(๗) ความช่วยเหลือจากต่างชาติในรูปเงินกู้ดอกเบ้ียต่ํา (Soft Loan) ทําให้   
ไทยมีเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งขนาดใหญ่ 

(๘) ความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดโอกาสใหม่ๆ  
ให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยสามารถ
ดําเนินงานและขยายธุรกิจมากข้ึน 

(๙) พื้นที่เพื่อการพัฒนายังมีอยู่อีกมาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณด่านพรมแดน 
อย่างไรก็ตามในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวควรบูรณาการ   
การดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

 ภัยคุกคาม  
(๑) วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น วิกฤตยูโร กระทบต่อ

เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม  
(๒) ความไม่แน่นอนทางการเมือง ทําให้การลงทุนด้านขนส่งและจราจร   

ไม่ต่อเนื่องสอดคล้อง 
(๓) ภาระหนี้สาธารณะที่สูงข้ึนเป็นข้อจํากัดในการลงทุนโครงการพื้นฐาน

รวมถึงภาคการขนส่งด้วย 
(๔) การพัฒนาภาคการขนส่งละเลยการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  

เช่น การพัฒนาทางเดินเท้า และทางจักรยานในเขตเมือง 
(๕) การเปิดเสรีภาคการขนส่งและโลจิสติกส์มากข้ึนทําให้ผู้ประกอบการ

ไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง
มากข้ึน  

(๖) การแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการจะเป็นศูนย์กลาง   
ของการคมนาคมขนส่ง เช่นเดียวกับประเทศไทย 

(๗) กฎระเบียบ ข้อบังคับ พิธีการ และการกําหนดค่าภาษีและค่าธรรมเนียม   
ด้านการขนส่งที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน ทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้าน 

(๘) ภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลต่อการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม เช่น น้ําท่วม 
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๕๖ 

McKinsey 7 - S Framework เป็นแนวคิดที่ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์สมรรถนะขององค์กร    
จากการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานขององค์กร ปัจจัย ๗ ประการ ได้แก่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategy : กลยุทธ์ขององค์การท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรักษาและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันเหนือคู่แข่ง  

 Structure : โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา  

 System : กิจกรรมและกระบวนงานเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 

 Shared Value : ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์การ หรืออาจ
เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ 

 Style : พฤติกรรมหรือรูปแบบในการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร 

 Staff : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  

 Skill : ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การ  
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๕๗ 

 (๒) สรุปผลการวิเคราะห์องค์กร “กระทรวงคมนาคม” โดย ทฤษฎี 7S ของ McKinsey (McKinsey 7S  
Framework)  
 

 จุดแข็ง 
   กระทรวงคมนาคมมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล พัฒนา บํารุงรักษา และบริหารจัดการ  

การขนส่งให้เกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพ โดยระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน 
ทางอากาศ และบริการขนส่งครอบคลุมทั่วประเทศและได้มาตรฐานในภูมิภาคอาเซียน บุคลากรมี  
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงจากการทํางาน รวมท้ังผู้บริหารมีการดําเนินการเชิงรุกพร้อม
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการรองรับสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ รวมท้ัง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 

 
 จุดอ่อน 
    กระทรวงคมนาคมประสบปัญหาในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการอย่าง  

เป็นรูปธรรม  การบูรณาการการดําเนินงานและข้อมูลร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด รวมทั้ง
การบริหารจัดการโครงการและการจัดลําดับความสําคัญโครงการลงทุน  กลไก เครื่องมือ เทคโนโลยี  
ด้านการขนส่งและจราจรที่มีอยู่ไม่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการการขนส่งและต้นทุน
ค่าขนส่ง  กฎหมายและกฎระเบียบบางฉบับไม่ทันสมัยและไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาคการคมนาคมขนส่ง 
รวมท้ังขาดความเข้มงวดและจริงจังการกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย นอกจากน้ี การแบ่งแยกบทบาท
ของบางหน่วยงานยังไม่ ชัดเจน  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขาดระบบธรรมาภิบาลและ  
ขาดประสิทธิภาพในการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานและการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับภาพลักษณ์การดําเนินงานที่ไม่โปร่งใส อีกทั้งการสื่อสารและทําความเข้าใจกับภาคประชาชน
เก่ียวกับโครงการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งยังไม่ทั่วถึง ส่งต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการ
ของกระทรวงคมนาคม 
 

 
 โอกาส 
     ศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความได้เปรียบด้านพ้ืนที่ต้ัง  

ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค สร้างอุปสงค์ด้านการคมนาคมขนส่ง
และโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการขนส่งที่มีศักยภาพ โดยภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการลงทุน  
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะระบบราง  ความปลอดภัย  การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน และประชาชนให้ความสนใจและ
ยอมรับระบบขนส่งมวลชน การขนส่งที่ประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก ทั้งน้ี กระทรวงคมนาคม
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน การพัฒนา
ระบบงาน และการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารได้ 
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๕๘ 

 อุปสรรค 
      วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว  การพ่ึงพาการนําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิงและความผันผวนของราคานํ้ามัน ความไม่แน่นอนและ  
ไม่ต่อเน่ืองของนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการร้องเรียนหรือการชุมนุมประท้วงโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที่มีมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากน้ี 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ พิธีการ การกําหนดราคาอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม ที่ใช้บังคับอยู่  
ในปัจจุบันทั้งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ทันสมัยและไม่เอ้ือต่อ  
การส่งเสริมภาคการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาค  
 
 
 จากผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ข้างต้น พบว่า ยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ สามารถตอบสนองต่อภาคการขนส่งในปัจจุบันและรองรับ
ประเด็นท้าทายในอนาคตได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ได้เพ่ิมเติมรายละเอียดในบางประเด็นยุทธศาสตร์          
ให้ครอบคลุมบริบทของภาคการขนส่งอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น อน่ึง ผลการวิเคราะห์องค์กร “กระทรวง
คมนาคม” แสดงให้เห็นว่ากระทรวงคมนาคมยังขาดองค์กรกลไกที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อน               
การดําเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงปรับปรุงเพ่ิมเติมเน้ือหาในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการการขนส่งและจราจรให้มีแนวทางการดําเนินงานในเชิงรุกมากข้ึนทั้งในด้านการปฏิรูปองค์กร 
เทคโนโลยี การบูรณาการการดําเนินงาน ทรัพยากรบุคคล และกฎหมายกฎระเบียบ และเพ่ือสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการส่งเสริมธรรมภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ผนวกยุทธศาสตร์การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน               
การทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้จัดทําขึ้น เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๖   
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๕๙ 

๓.๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 
 
วิสัยทัศน์    “มุ่งสู่การขนส่งที่ย่ังยืน”  

 
พันธกิจ   “พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา กํากับดูแลและบูรณาการ 
การขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม” 

 
เป้าประสงค์     

๑. เป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค  
                       ๒. ระบบโลจิสติกส์การขนส่งมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   ๓. การเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

       ๔. การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
   ๕. ระบบบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ 
๖. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ ดี รวมท้ังให้ความสําคัญกับ                 

การป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
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๖๐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ : เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.  การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อประเทศ  
เพื่อนบ้าน 

        
 ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านพ้ืนที่ ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยได้มี          
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางบก ราง นํ้า อากาศ และโครงข่ายระบบขนส่งของประเทศ
ครอบคลุมทั่วประเทศและได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามการรวมตัวเป็นประชาเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้           
เกิดขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคปริมาณการขนส่งสินค้า
และการเดินทางในภูมิภาคจะเพ่ิมสูงขึ้น ดังน้ัน เพ่ือรองรับเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อ                     
การเดินทางและการขนส่งของภูมิภาคจึงจําเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของประตูการค้าและ
การเช่ือมต่อโครงข่ายการขนส่ง  การอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทย 
 
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

 
 กลยุทธ์ที่ ๑.1 พัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการให้บริการของประตูการค้า โดยพัฒนาขีดความสามารถของประตูการค้า เช่น ท่าเรือ                
ท่าอากาศยาน ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าทางบก เช่ือมต่อการขนส่งและการเดินทาง เสริมสร้าง                    
ขีดความสามารถด้านคุณภาพและบริการของผู้ประกอบการด้านการขนส่งให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนา                 
และปรับปรุงกฎหมาย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง 
และการเดินทางกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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เป้าประสงค์ที่ ๒ : ระบบโลจิสติกส์การขนส่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง  

 
ประเทศไทยมีความพร้อมของโครงสร้ าง พ้ืนฐานการขนส่ง  โดยเฉพาะทางถนน                  

ที่มีโครงข่ายการบริการขนส่งครอบคลุมทั่วประเทศ และได้รับการบํารุงรักษาที่ดี แต่ระบบการขนส่ง            
ทางรางและทางนํ้ายังมีข้อจํากัดและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรท้ังที่ เป็นการขนส่งสินค้ามวลมาก                 
มี ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยตํ่า และใช้พลังงานน้อย ดัง น้ัน เ พ่ือบริหารจัดการระบบการขนส่ง                    
ให้สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนการขนส่ง               
จึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนมาสู่การขนส่งทางราง             
และน้ํา (Modal Shift) ในเส้นทางการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ และให้การขนส่งทางถนนและ                 
ทางอากาศเป็นการขนส่งสนับสนุน  
 
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า 

(Logistics) ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้ตรงเวลาและประหยัดต้นทุน โดยปรับปรุงและ
พัฒนาการขนส่งทางรางให้มีบริการท่ีดี ตรงต่อเวลา และน่าเช่ือถือ  การขนส่งทางนํ้าทั้งทางลํานํ้า ชายฝั่ง 
และบริการเก่ียวเน่ืองให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และกระบวนการที่ทําให้เกิดความล่าช้า และต้นทุน               
ในการดําเนินการ  รวมทั้งเช่ือมโยงการขนส่งทางรางและทางนํ้ากับการขนส่งรูปแบบอ่ืน (ทางถนนและ                 
ทางอากาศ)  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าเพ่ือให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๖๒ 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ : การเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และ  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     
ภาคคมนาคมขนส่งได้สร้างภาระให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไม่ว่าจะเป็นมูลค่า            

ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ประมาณร้อยละ 2.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุไม่ควรเกินร้อยละ 1 – 2 ของ GDP โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ ่                 
เป็นอุบัติเหตุจากการขนส่งทางถนน รองลงมาเป็นอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถไฟ และมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมของคนเป็นหลัก  

นอกจากน้ี ภาคการขนส่งมีการใช้พลังงานในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35 ของการใช้พลังงานรวม 
ของประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงพิงการนําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมี                    
ความผันผวนและมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการในการเดินทางทางถนนเพ่ิมสูงขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่ระบบการบริหารจัดการจราจรยังไม่มีประสิทธิภาพทําให้การจราจรติดขัด 
ก่อให้เกิดการเผาผลาญนํ้ามันเช้ือเพลิงและการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียง                    
และอากาศ และปริมาณควันดํา  

เพ่ือผลักดันให้เกิดการขนส่งที่ย่ังยืนจึงจําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะ 
และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสํานึก และทักษะเร่ืองความปลอดภัยด้าน               
การขนส่ง  รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงและ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการการขนส่งและจราจรเพ่ือลดระยะเวลาและ               
เพ่ิมความคล่องตัวในการเดินทางและขนส่ง 

 
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม           
ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  โดยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สิ่งอํานวยความสะดวก  และตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะและสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ และ                  
ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง รวมท้ังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการขนส่งที่ปลอดภัย  

 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ จิตสํานึก 

และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่งและจราจร โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  สร้างการมีส่วนร่วม                     
การประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่งแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้ง
บังคับใช้และกํากับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเข้มงวด 
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กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการวิจัย                  
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะที่สะอาด สนับสนุนการใช้จักรยาน               
และยานพาหนะไฟฟ้า ส่งเสริมการขับขี่ที่ประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง และบริหารจัดการการใช้พลังงาน              
ด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือลดปัญหาและเพ่ิมความคล่องตัว                 

ในการเดินทาง โดยพัฒนาและปรับปรุ ง โครงส ร้าง พ้ืนฐานเ พ่ือ เ ช่ือมต่อโครงข่ ายการเ ดินทาง                   
การบริหารจัดการจราจร และการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึง ลดเวลาและ                   
เพ่ิมคล่องตัวในการเดินทาง  

 



 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)  

๖๔ 

 

เป้าประสงคท์ี ่ ๔ : การพฒันาการใหบ้รกิารระบบขนสง่สาธารณะเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิต 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจ 
ชุมชุม อย่างทั่วถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 
 

การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งสาธารณะให้มีโครงข่ายการให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ เศรษฐกิจ ชุมชน และพ้ืนที่ห่างไกล เ พ่ือตอบสนองความต้องการในการสัญจร                
ของประชาชน  ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  รวมท้ังสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน                  
และบริการทางสังคมของรัฐอย่างเท่าเทียม และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งมีบทบาทสําคัญ                  
การสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ           
โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเมืองและพ้ืนที่ชนบท เพ่ือให้ระบบขนส่งสาธารณะ
มีความคล่องตัว เชื่อถือได้ เข้าถึงสะดวก และราคาที่เหมาะสม โดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิม
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งสาธารณะในทุกสาขาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย เข้าถึงการบริการได้สะดวก รวมถึงเช่ือมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะต่างรูปแบบ (Public 
Transport Interchange) ไม่ว่าจะเป็นการเช่ือมต่อด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ระบบต๋ัวโดยสาร (ระบบต๋ัวต่อต๋ัวร่วม) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว   

 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยกําหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชน               

มาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากข้ึน 
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เป้าประสงค์ที่ ๕ : ระบบบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจร 

     
ระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งและจราจรของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เ น่ืองจากการบูรณาการและการประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน เ พ่ือการขับเคลื่อน                   
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างรูปธรรม  การแบ่งแยกบทบาทของหน่วยงานด้าน               
การขนส่ง โดยเฉพาะระบบรางยังไม่ ชัดเจนส่งต่อผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร                 
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งและจราจรไม่ได้ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ             
การขนส่ง  กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องบางฉบับล้าสมัยไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงและไม่เอ้ือต่อ            
การพัฒนาภาคการขนส่ง รวมทั้งบุคลากรภาคการขนส่งและจราจรจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ                
ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้สามารถรองรับและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และความต้องการของผู้ใช้บริการภาคการขนส่ง 

 
โดยมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ กําหนดบทบาทและโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานด้านการขนส่ง               

โดยแบ่งแยกบทบาทการดําเนินงานของหน่วยงานในฐานะ Policymaker, Operator, Regulator อย่างชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถกําหนดโครงสร้างองค์กรรองรับการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการขนส่งของประเทศ             

ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม            
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของประเทศ ภูมิภาค และโลก  

 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ บูรณาการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ              

ในทุกระดับ โดยกําหนดแนวทางการบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ งานของกระทรวงคมนาคม และ                   
สร้างเครือข่ายการประสานการทํางานร่วมกันในทุกระดับ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ นําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่ง และระบบบริการ             

เพ่ือการขนส่ง รวมทั้งบูรณาการระบบการขนส่งของประเทศ โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การบูรณาการและการบริหารจัดการระบบการขนส่งและจราจรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ ๕.๕ พัฒนาและปรับปรุงกฏหมายและกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและ                 

พัฒนาการขนส่งให้เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)  

๖๖ 

เป้าประสงค์ที่ ๖ : เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งให้ความสําคัญกับ  
การป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

     
 สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากการรวมกลุ่ม                
ทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ           
ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการกระทรวงคมนาคมจึงต้อง                     
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน งบประมาณ และทรัพยากรมนุษย์ ภายในองค์กร                   
เพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล  
   
โดยมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส              

ไม่ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ โดยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริหาร                    
จัดการงาน  นําระบบสากลเพ่ือพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  ยกระดับมาตรฐาน
ความโปร่งใสเพ่ือสร้างการยอมรับและความเช่ือมั่น และพัฒนาระบบงานหรือกลไกเพ่ือสร้างความโปร่งใส
และป้องกันทุจริตอย่างจริงจัง  รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือสร้างความโปร่งใส                   
ในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริตและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง บูรณาการเช่ือมโยงระหว่าง

หน่วยงานในกระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านต่างๆ                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุมการใช้งาน เน้นการบูรณาการ
โครงข่ายและการเข้าถึงข้อมูล 

 
กลยุทธ์ที่ ๖.๓ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความเป็นผู้นํา สามารถปฏิบัติงานบนฐานความรู้               

ที่หลากหลายเช่ียวชาญเชิงลึก และสามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
โดยเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ส่งเสริมค่านิยมไม่ทุจริต และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสังคมคนดีมีคุณธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๖.๔ สร้างวัฒนธรรมการทํางานที่ความหลากหลายและสามารถทํางานข้ามหน่วยงานหรือ

สายงานได้ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรชีวิตและสังคมการทํางานที่มีความสุข โดยพัฒนาระบบหมุนเวียน
งานเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง               
การปฏิบัติหน้าที่และชีวิตครอบครัวของบุคลากร 

 
 

 



 

แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๖๗ 

 
 
 

  
 
4.๑ การตดิตามประเมินผล 
4.๒ แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการสาํคญัภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 

(ฉบบัปรบัปรงุ) 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
4.1 การติดตามประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานตาม                
แผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องตามเป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ จะทําให้
ผู้เก่ียวข้องทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสม 
โดยจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูล และการนําเสนอผลการประเมิน เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป 

 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) ได้กําหนดตัวช้ีวัด               
เป้าประสงค์เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินการตามภายหลังสิ้นสุดแผน ตัวช้ีวัดส่วนใหญ่เป็นตัวช้ีวัด                   
เชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดบางตัวยังไม่สามารถสะท้อนเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างชัดเจน และตัวช้ีวัด
บางตัวใช้ข้อมูลบนพ้ืนฐานจากแบบจําลอง เน่ืองจากข้อจํากัดในการจัดเก็บข้อมูล  จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ
ตัวช้ีวัดทั้งตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ (Effectiveness Evaluation) และตัวช้ีวัดเชิงผลกระทบ (Impact Evaluation) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลสําหรับพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมฉบับต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ ๔  การติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร ์
กระทรวงคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรบัปรงุ) 



 

แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๖๘ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค 
1. ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนสําคัญ (หน่วย: ล้านตัน) 
2. ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (หน่วย: ล้านทีอียู) 
3. ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย (หน่วย: ล้านตัน) 
4. ปริมาณผู้โดยสารรวมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (หน่วย : ล้านคน)     
5. ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (หน่วย : ล้านตัน) 
๖. จํานวนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่ผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (หน่วย : เที่ยว) 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : ระบบโลจิสติกส์การขนส่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
1. ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (หน่วย: ร้อยละ) 
2. ต้นทุนการขนส่งต่อตันกิโลเมตร (Transportation Cost per ton - km.) (หน่วย: บาท/ ตัน – กม.) 
3. ร้อยละการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางนํ้าและระบบรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด

(หน่วย: ร้อยละ) 
เป้าประสงคท์ี ่๓ : การเดินทาง การขนสง่ และการจราจรมีความปลอดภัยประหยดัพลังงานและ            
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเที่ยวเดินทาง  

(หน่วย: ครั้ง: พันล้านคนั-กม.)    
2. จํานวนผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเที่ยวเดินทาง  

(หน่วย: คน: พันล้านคัน-กม.)    
3. ปริมาณการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง (หน่วย: พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ) 
4. อัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน : ทางถนนระดับพ้ืนดิน 

(หน่วย : กม. : ช่ัวโมง) 
เป้าประสงคท์ี ่๔ : การพฒันาการใหบ้รกิารระบบขนส่งสาธารณะเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิต 
1. จํานวนผูใ้ช้บรกิารระบบขนส่งสาธารณะ (หน่วย : พันคน) 
2. สัดส่วนการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (หน่วย : ร้อยละ) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (หน่วย : ร้อยละ) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงไม่น้อยกว่า (หน่วย : ร้อยละ) 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงชนบทไม่น้อยกว่า (หน่วย : ร้อยละ) 

เป้าประสงคท์ี ่5 : ระบบบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสทิธิภาพ 
1. ร้อยละความสาํเร็จในการพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการจัดต้ังส่วนราชการระดับกรม 

และ/หรือองคก์รอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบการขนส่งและการเดินทาง
ทางราง (หน่วย : ร้อยละ) 

2. จํานวนโครงการของกระทรวงคมนาคมท่ีมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอก (หน่วย : โครงการ) 

3. ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS (พ.ศ. 2555 – 2560) 
(หน่วย : ร้อยละ) 
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๖๙ 

เป้าประสงคท์ี ่5 : ระบบบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสทิธิภาพ (ตอ่) 
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตราย (หน่วย : ร้อยละ) 
๕. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา/ ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาด้านการขนส่งของหน่วยงานในสังกัด คค.        

(หน่วย : คน) 
เป้าประสงคท์ี ่6 : เปน็องคก์รที่มีสมรรถนะสูงและมีการบรหิารจัดการทีด่รีวมทัง้ใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนั
และปราบปรามทจุรติภาครัฐ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผูม้สี่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของส่วนราชการในสังกัด คค. 

(หน่วย : ร้อยละ) 
2. จํานวนรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติที่ส่วนราชการได้รับเพ่ือแสดงถึงการมีธรรมาภิบาล       

ในด้านต่างๆ (หน่วย : จํานวน) 
3. คะแนนเฉล่ียการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม           

(หน่วย : คะแนนเฉล่ีย) 
4. จํานวนกระบวนงานหรือกลไกที่ได้รับการพัฒนาให้มีความโปร่งใสและสามารถป้องกันการทุจริต            

(หน่วย : จํานวน) 
5. จํานวนโครงการหรือกระบวนงานภายในส่วนราชการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม                  

(หน่วย : จํานวน) 
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล (หน่วย : ร้อยละ) 
7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรา้ง               

ความพร้อมตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (หน่วย : ร้อยละ) 
8. ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการที่มีความเช่ือมั่นว่าเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาว่าเป็นคนดี  

มีคุณธรรมและไม่ทุจริต (หน่วย : ร้อยละ) 
9. ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการที่ได้ผ่านระบบหมุนเวียนงานเพ่ือเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้

หลากหลาย (หน่วย : ร้อยละ) 
10. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

(หน่วย : ร้อยละ) 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเป้าประสงค์แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) 
ปรากฏตามตารางที่แนบ 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงคแ์ผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) 
 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

เป้าประสงค์ที่ 1 :  
เป็นศนูย์กลางการเชื่อมต่อ             
การเดินทางและการขนส่ง
ของภูมิภาค 

1.1 ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนส าคัญ  
  หน่วย: ล้านตัน 

ด่าน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
หนองคาย 1.411 1.174 1.128 1.166 

นครพนม 0.471 0.507 0.468 0.500 

มุกดาหาร 3.956 0.371 0.367 0.337 

แม่สาย 0.487 0.488 0.489 0.499 

เชียงของ   1.076 1.079 1.084 1.087 

แม่สอด 0.848 0.709 0.659  0.701 

สังขละบุรี 8.046 7.995 7.962 7.989 

อรัญประเทศ 1.969 1.619 1.384 1.580 

ปาดังเบซาร์  0.0056 0.0035 0.0032 0.0035 

สะเดา 3.587 3.359 3.158 3.325 
ที่มา : กรมศุลกากร 
ประมวลผล : ศทท. สปค. 
หมายเหต:ุ  
(๑) ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนส าคัญ หมายถึง ปริมาณการขนส่งสินค้า  เข้า - ออก ณ ด่านพรมแดนส าคัญไม่รวมสินค้าผ่านแดน  
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 1.2 ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง  
หน่วย: ล้านทีอยี ู

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
5.830 6.000 6.300 6.615 

ที่มา : กทท. 
หมายเหตุ :  
(๑) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านทา่เรือแหลมฉบัง  หมายถึง ปริมาณตู้มีสินค้าและตู้เปล่าจากการขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศ  การขนส่งตู้สินค้าในประเทศ และการขนส่งตู้สินค้าชายฝั่งที่เข้าสู่               
ระบบ Shift Mode ของท่าเรือแหลมฉบัง 
 

 1.3 ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย  
หน่วย: ล้านตัน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
0.0๙๒ 0.319 0.335 0.352 

ที่มา : กทท. 
หมายเหตุ :  
(๑) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านทา่เรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย หมายถึง  ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ผ่านเข้า-ออก ทา่เรือพาณิชย์เชียงแสน  
 

 
 

 

๑.๔ ปริมาณผู้โดยสารรวมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
     

หน่วย : ล้านคน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
5๓.๐๐ ๕๐.5๗ ๕๓.7๗ ๕๖.๙๖ 

ที่มา : ทอท. 
หมายเหตุ : 
(๑) ปริมาณผู้โดยสารรวม หมายถึง ปริมาณผู้โดยสารขาเขา้ + ขาออก + ผ่าน (Transit) ทั้งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ 
(๒) ผู้โดยสารเปลี่ยนล า (Transfer) รวมอยู่ในผู้โดยสารขาเข้าและขาออก 
(๓) ค่าเป้าหมายเป็นค่าที่ประมาณการณต์ามหลักวิชาการโดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารย้อนหลัง 5 ป ีและประมาณการปริมาณผู้โดยสารของ ICAO เป็นต้น 
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 ๑.5 ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
หน่วย : ล้านตัน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1.21 1.26 1.33 1.3 

ที่มา : ทอท. 
หมายเหต ุ:  
(๑) ปริมาณการขนส่งสินค้ารวม หมายถงึ ปริมาณการขนส่งสินค้าขาเข้า + ขาออก โดยไม่รวมสินค้าผ่าน (Transit) และไปรษณียภัณฑ์ 
(๒) ค่าเป้าหมายเป็นค่าที่ประมาณการตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ข้อมูลปริมาณการขนส่งสนิค้าย้อนหลัง 5 ปี และประมาณการปรมิาณการขนส่งสินค้าของ ICAO เป็นต้น 
(๓) อยา่งไรก็ตามปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศมีแนวโน้มลดลงอาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 

 ๑.๖ จ านวนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ทีผ่่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
หน่วย : เท่ียว 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
๓๑๔,๑๙๙ ๒๘๖,๖๘๕ ๓๐๐,๙๕๗ ๓๑๔,๕๙๕ 

ที่มา : ทอท. 

 
ข้อเสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติมเป้าประสงค์ที่ 1:  
- ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่สะท้อนภาพการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางที่แท้จริง เช่น  

 ความพร้อมของโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมต่อประเทศเพ่ือนบ้านและประตูการค้าหลัก 
 การอ านวยความสะดวกในขนส่งและการเดินทาง ณ ด่านพรมแดน และประตูการค้าหลัก 
 ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ เช่น ตารางบิน 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ณ ด่านพรมแดน / ประตูการค้า เช่น การให้บริการ ตม.  การให้บริการศุลกากร  ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้า       
 การเปรียบเทียบปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของไทยกับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)  73 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

เป้าประสงค์ที่ ๒ :  
ระบบโลจิสติกส์การขนส่ง             
มีประสิทธิภาพเพ่ิม                  
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
 

2.๑ ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
7.3 ๖.9 ๖.9 ๖.9 

ที่มา : สศช./ สนข./ กพบ. 
หมายเหต ุ:  
(๑) ตัวชี้วัดนี้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ คค. ซ่ึงเช่ือมโยงกับข้อมูลของ สศช. โดยตัวเลขผลการด าเนินการ ปี 2555 คือ ร้อยละ 7.2 ต่อ GDP 
(๒) ในการก าหนดค่าเป้าหมายปี 2556 ก าหนดค่าเปา้หมายที่ระดบั 5 โดยใช้ผลการด าเนินงานปี 2555 + 0.4 เท่ากับ 6.8 และให้คงค่าเป้าหมายไว้ในปี 2557 – 2558  
(๓) ค่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นค่าเป้าหมายก่อนเจรจาและจะมีการปรับปรุงค่าเป้าหมายอีกครั้งภายหลังการเจรจาฯ 
(๔) เป็นการวัดประสิทธภิาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาพรวมไม่สะท้อนประสิทธิภาพด้านการขนส่งโดยตรง และมีปัจจยัอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง   

2.2 ต้นทุนการขนส่งต่อตันกิโลเมตร (Transportation Cost per ton - km.) 
หน่วย: บาท/ ตัน – กม. 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 - 1.6827* 1.6827** 1.6827** 

 
ที่มา : โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบฐานขอ้มูลข้อสนเทศและแบบจ าลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
และระบบโลจิสตกิส์ (TDL); สนข 
*  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยการขนสง่สินค้า (บาท/ตัน – กม.) ปี 2556 ใช้ฐานข้อมูลจากการส ารวจสินค้า 52  รายการ จากโครงการ TDL (Interim Report) ณ มิ.ย. 2556             
** การค านวณต้นทุนต่อหน่วยการขนสง่สินค้า (บาท/ตัน – กม.) ปี 2557 - 2558 ใช้ฐานข้อมูลจากการส ารวจสินค้า 180 รายการ จากโครงการ TDL (Final Report) ณ มี.ค. 2556    
หมายเหต:ุ   
(๑) การก าหนดค่าเป้าหมายในปี 2556  และ 2557 เท่ากับ 1.6827 บาท/ตัน-กม. เนื่องจาก ปี 2557 มกีารส ารวจสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 52 รายการในปี 2556 เป็น 180 รายการ                             
ดังนั้นการรักษาต้นทุนการขนส่งต่อตันกโิลเมตรไว้ที่  1.6827 บาท/ตัน-กม. จงึเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย 
(๒) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดดังกล่าวของปี 2556 สนข. จะสามารถการจัดเก็บและรวบรวบขอ้มูลปริมาณการขนส่งสินค้าบนโครงข่ายการขนส่ง (หน่วย : ตัน-กม.)                              
ได้ในเดือน เม.ย. 2557 และประมวลสรุปผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริงปี 2556 ได้ภายในเดือน ก.ย. 2557  
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 ๒.3 ร้อยละการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ าและระบบรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด  
หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
18.23 19.23 ๑๙.๒๓ ๑๙.๒๓ 

ที่มา : ศทท. สปค./ กพบ. 
หมายเหต:ุ  
(๑) ตัวชี้วัดนี้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ คค. โดยมีตัวเลขผลการด าเนินการปี 2555 คือ ร้อยละ 18.23  
(๒) ในการก าหนดค่าเป้าหมายปี 2556 ก าหนดค่าเปา้หมายที่ระดบั 5 โดยใช้ผลการด าเนินงาน ป ี2555 + 1 เท่ากับ 19.23  
(๓) ทั้งนี้ นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพ้อง ชีวานันท์) ให้ยืนยันเปา้หมายสัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ าและระบบรางต่อการขนส่งสินค้าทั้งหมด ร้อยละ 19.23 
เป็นเวลา 2 ป ี  
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เป้าประสงค์ที่ 3 :         
การเดินทาง การขนสง่ และ
การจราจรมคีวามปลอดภัย
ประหยัดพลังงานและ            
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

3.1 จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเที่ยวเดินทาง (พันล้านคัน-กม.) 
หน่วย: ครั้ง : พันล้านคัน-กม. 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
รวม 40.79 38.34 35.89 33.44 

ที่มา : ทล., ทช.  
รวบรวม : สนย. สปค. 
หมายเหต ุ: 
(๑) เคยเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ คค. โดยวัดตามปีงบประมาณ 
(๒) เป้าหมายการลดอุบัติเหตุค านวณจากเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ภายใต้ปฏิญญามอสโคว (Moscow Protocol) ที่ก าหนด                        
ให้ลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 50 ในช่วงปี 2554 – 2563. หรือ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อป ีและปริมาณการเดนิทาง (คัน –กม.) ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ คค. ปี 2555  
(๓) ส าหรับตัวชีว้ัดด้านความปลอดภัยของภาคการขนส่งอื่น เช่น ทางน้ า ไม่น ามาวัดในระดับยุทธศาสตร์กระทรวงแต่น าไปวัดในระดับกรมแทน 
 

 3.2 จ านวนผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเที่ยวเดินทาง (พันล้านคัน-กม.)  
หน่วย:  คน : พันล้านคัน-กม. 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
รวม 4.65 4.37 4.09 3.81 

ที่มา : ทล., ทช.  
รวบรวม : สนย. สปค. 
หมายเหตุ : 
(๑) เป้าหมายผู้เสียชีวิตค านวณจากเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน 2552 – 2555 (ปภ.) ที่ก าหนดให้มีการตายตอ่แสนประชากรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี และ                          
ปริมาณการเดินทาง (คัน –กม.) ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ คค. ปี 2555 

 

 3.3 ปริมาณการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง 
หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
26,230 27,100.35 27,999.58 28,928.64 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพ์ลังงาน, สนย. สปค. 
หมายเหตุ : 
(๑) ประมาณการจากข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทยระหว่างปี 2551 – 2555 ซ่ึงมีปริมาณการใช้พลังงานภาคการขนส่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ตอ่ป ี
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 3.๓ อัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน  
  

 ทางถนนระดับพื้นดิน 
หน่วย : กม. : ชั่วโมง  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ช่วงเช้า 

16.50 16.60 16.70 16.80 
ช่วงเย็น 

23.90 24.00 24.10 24.20 
ที่มา : สนข. 
หมายเหตุ : ช่วงเช้า  06.00 – 09.00 น. และ ชว่งเย็น  16.00 – 19.00 น.     
 

ข้อเสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติมเป้าประสงค์ที่ 3 :  
- ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยควรมองมิติอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น มาตรฐานผู้ขับขี่/ ยานพาหนะ ความเข้มงวดในการก ากับดูแล วินัยจราจร เป็นต้น 
- ตัวชี้วัดที่สะท้อนการใช้พลังงานอย่างแท้จริง เช่น ปริมาณการใช้พลังงานในภาคการขนส่งต่อคัน – กม.  และการสิ้นเปลืองน้ ามัน (Fuel economy)  
- ตัวชี้วัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ/มาตรการเพ่ือการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะในภาคการขนส่ง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง 
 การพัฒนากลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) ในภาคการขนส่ง 
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เป้าประสงค์ที่ 4 :  
การพัฒนาการให้บริการ
ระบบขนสง่สาธารณะ              
เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 

4.1 จ านวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ  
หน่วย: พันคน 

หน่วยงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ขสมก. 678,610 598,625.49 610,625.54 622,838.05 
บขส. 10,112.13 ๑๑,๒๗๗.๑๐ ๑๑,๓๘๙.๘๗ ๑๑,๕๐๓.๗๗ 

  รฟท. 40,808.59 41,971 41,969 41}969 
รฟม. 193.4 201.0 240.4 252.4 
ARL 14,390 14,29๐ 14,6๐๐ Na. 

เรือโดยสาร 75,524 75,600 73,340 71,437 
ที่มา: ขสมก., บขส., รฟท., รฟม., รฟฟท., และ จท. 
รวบรวม : สนย. สปค. 
หมายเหตุ :  
(๑) ขสมก. : จ านวนตั๋วใบเฉพาะรถขององค์การทั้งหมด (รวมรถเมล์ฟรี)  
     - ข้อมูลป ี2556 เป็นจ านวนผู้โดยสาร เดือน ต.ค.55 – ก.ค.56 + ประมาณการจ านวนผู้โดยสารเดือน ส.ค. – ก.ย. 2556 
     - เป้าหมายจ านวนผูโ้ดยสารป ี2557 – 2558  เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อป ีตามสมมติฐานของแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.  
     - จ านวนผู้โดยสารปี 2555 สูงมากเนื่องจากผู้โดยสารใช้บริการรถโดยสารประจ าทางในภาวะน้ าท่วม 
(๒) บขส. : เฉพาะรถของ บขส. (ไม่รวมรถร่วม บขส.)  โดยค านวณจาก Load Factor 
(๓) รฟท. : จ านวนผู้โดยสารรวมชั้น 1  ชั้น 2  ชั้น 3 (บริการสังคม) และ สายแม่กลอง 
(๔) รฟฟท. : เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่น าส่งให้ ทริส (TRIS) โดยข้อมูลระหว่างปี 25๕๕ และ ปี 25๕๖ ปรับลดลง เนื่องจาก รฟฟท. ได้ด าเนินการขอปรับลดเป้าหมายลง 
(๕) เรือโดยสาร : ปริมาณรวมผู้ใช้บริการเรือโดยสาร (เรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ าเจา้พระยา/เรือยนต์  ขา้มฟาก/เรือโดยสารคลองแสนแสบ) ใน กทม. และปริมณฑล ทั้งนี้เป้าหมายจ านวนผู้ใช้บริการระบบ
การขนส่งสาธารณะทางน้ ามีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากโครงการรถไฟฟา้ได้ขยายตัวถึงฝ่ังธนบุรี 
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 4.2 สัดส่วนการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
43.9 44.0 44.1 44.2 

ที่มา : ข้อมูลจากแบบจ าลองของ สนข.   
หมายเหต:ุ เป็นการก าหนดค่าเป้าหมายจากแบบจ าลองเนื่องจากข้อจ ากัดด้านขอ้มูล จึงควรมีการพัฒนาระบบการส ารวจและจัดเก็บขอ้มูลจริง 

 
 4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

หน่วย: ร้อยละ 
หน่วยงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ขสมก. 92.29 80 80 80 
บขส. 88 93 ๙๐ ๙๐ 

  รฟท.  90.69 90 90 90 
รฟม. 90 92 92 95 
ARL 71.6 Na. Na. Na. 

เรือโดยสาร 85 85 85 85 
ที่มา: ขสมก., บขส., รฟท., รฟม., รฟฟท., และ จท.  
หมายเหตุ :   
(๑) ขสมก. : ปี 2555 มีร้อยละพึงพอใจสูงมากกวา่ปกต ิเนื่องจาก ขสมก. ให้บริการในภาวะน้ าทว่ม 
(๒) เป้าหมายร้อยละความพึงพอใจของ รฟฟท. อยู่ในระหวา่งหารือกับผู้เกี่ยวขอ้ง  
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 4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงไม่น้อยกว่า  
 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
87 87 87 87 

ที่มา : ทล. 
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ คค. 
 

 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงชนบทไม่น้อยกว่า 
หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

ที่มา : ทช. 
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ คค. 

ข้อเสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติมเป้าประสงค์ที่ 4 : 
- สัดส่วนของจ านวนผู้โดยสารต่อความจุของรถโดยสารสาธารณะ/ รถไฟ/ รถไฟฟ้า/ เรือโดยสาร (Load Factor)  
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล / สัดส่วนการเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ: การเดินทางโดยใช้รถยนต์  
ส่วนบุคคล 
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทางต่อคน   
- ความครอบคลุมของโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น ความครอบคลุมของโครงข่ายเส้นทางเดินรถโดยสาร (ขสมก.) และรถ บขส. (บขส.) 
- ความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของบริการขนส่งสาธารณะ 
- ความตรงต่อเวลาและความถี่ของบริการขนส่งสาธารณะ 
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เป้าประสงค์ที่ 5 :  
ระบบบรหิารจดัการ                
การขนส่งและการจราจร             
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 5.1 ร้อยละความส าเร็จในการพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และ/หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่เหมาะสม                 
เพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบการขนส่งและการเดินทางทางราง 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
- ๑๐๐  ๑๐๐ ๑๐๐ 

ที่มา : สนข./ สนย. สปค. 
เกณฑก์ารติดตามประเมินผล : 
ปี 2556 : แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และ/หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพือ่ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาการขนส่ง        
และการเดินทางทางรางแล้วเสร็จ ได้ผลงานร้อยละ 100 
ปี 2557 : จัดท าสรุปแนวคิดเบื้องต้นโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ น าเสนอ คค. ได้ผลงานร้อยละ 100  
ปี 2558 : จัดท ารายละเอียดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแล้วเสร็จน าเสนอ คค. ได้ผลงาน ร้อยละ 100 

 
 5.2 จ านวนโครงการของกระทรวงคมนาคมที่มีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก 

 

หน่วย: โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
5 8 10 12 

ที่มา : สนย. สปค. 

 5.3 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS (พ.ศ. 2555 – 2560) 
หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
- - ๑๐๐ ๑๐๐ 

ที่มา : ศทท. สปค./ สนข.  
เกณฑก์ารติดตามประเมินผล : 
ปี 2557 : จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS ของ คค. แล้วเสร็จ ได้ผลงานร้อยละ 100 
ปี 2558 : แผนงาน/โครงการที่สามารถเร่ิมด าเนินการตามแผนฯ ได้ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 10       
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 5.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตราย 
หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

ที่มา : สกม. สปค. 
เกณฑก์ารติดตามประเมินผล : 
ปี 255๕ : จัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา ได้ผลงานร้อยละ 100 
ปี 255๖ : ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาตามที่ TOR ก าหนด และคณะกรรมการก ากับการศึกษาให้ความเห็นชอบผลงาน ได้ผลงานร้อยละ 100 
ปี 255๗ : เสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติต่อ ทา่น ปกค. เพื่อให้หนว่ยงานน าไปสู่การปฏบิัติ ได้ผลงานร้อยละ 100 
 

 5.๕ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา/ ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาด้านการขนส่งของหน่วยงานในสังกัด คค.                  
หน่วย: คน 

หน่วยงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จท. 180 180 180 180 

สบพ. 1,006 1,044 1,078 1,132 
ที่มา : จท. และ สบพ. 
หมายเหต ุ : 
จท. : จ านวนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทีส่ าเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
สบพ. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการบินพลเรือน 
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ข้อเสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติมเป้าประสงค์ที่ 5 : 
- ตัวชี้วัดการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ในระยะต่อไปจะก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผล 

1. ก าหนดประเด็นที่จะมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของ คค. ได้ผลงานร้อยละ 20 
2. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแผนการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการ ได้ผลงานร้อยละ 50 
3. น าเสนอแผนฯ ต่อผู้บริหาร คค. ให้ความเห็นชอบเพ่ือหน่วยงานน าไปปฏิบัติ ได้ผลงานร้อยละ 60 
4. การติดตามผลการด าเนินตามแผนฯ และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างด าเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 80 
5. ผู้ที่ส่วนได้เสียได้รับความพึงพอใจจากการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ผลงานร้อยละ 100    

- ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายเป็นตัวชี้วัดน าร่อง โดยในระยะต่อไปจะก าหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละความส าเร็จ             
ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบกระทรวงคมนาคม 
- ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาวิจัย เช่น งบประมาณของ คค. เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาวิจัย  จ านวนโครงการวิจัยของหน่วยงาน (ไม่ใช่งานจ้าง                  
ที่ปรึกษา)  การต่อยอดงานวิจัยของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ   จ านวนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งของประเทศ  และร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมจากหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งของประเทศ   
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เป้าประสงค์ที่ ๖. : 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
และมีการบรหิารจดัการทีด่ี 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับ                 
การป้องกนัและปราบปราม
ทุจริตภาครัฐ 
 
(ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค ์               
น ามาจากแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) 
กระทรวงคมนาคมเฉพาะส่วน
ที่ปรับปรุงในประเด็น
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม                
ธรรมาภิบาล)   

6.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของส่วนราชการในสังกัด คค. 
หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. 70 80 90 

ที่มา : กจ. สปค. 

 
6.2 จ านวนรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติที่ส่วนราชการได้รับเพื่อแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ 

หน่วย: จ านวน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. 1 1 2 

ที่มา : กจ. สปค. 
 

6.3 คะแนนเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 

หน่วย: คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. 3.5 4 4.5 

ที่มา : กจ. สปค. 
 

6.4 จ านวนกระบวนงานหรือกลไกที่ได้รับการพัฒนาให้มีความโปร่งใสและสามารถป้องกันการทุจริต 
 

หน่วย: จ านวน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. 1 1 2 

ที่มา : กจ. สปค.  
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 6.๕ จ านวนโครงการหรือกระบวนงานภายในส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

หน่วย: จ านวน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. ๑ ๑ ๒ 

ที่มา : กจ. สปค. 
หมายเหต ุ: 
(๑) ควรก าหนดระดับการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนประชาชนมีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการให้ชัดเจน 
(๒) การเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วม มี 5 ระดับ (ที่มา : กพร.)   
     ระดับ 1 - การให้ข้อมูลขา่วสาร (to inform) 
     ระดับ 2 - การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) 
     ระดับ 3 - การเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) 
     ระดับ 4 - การร่วมมือ (to collaborate) 
     ระดับ 5 - การมอบอ านาจการตัดสนิใจ (to empower 
 

 6.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. 75 85 95 

ที่มา : กจ. สปค. 
 

 6.7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความพร้อมตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. 70 80 90 

ที่มา : กจ. สปค. 
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 6.8 ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการที่มีความเชื่อม่ันว่าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมและไม่ทุจริต  
 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. 70 80 90 

ที่มา : กจ. สปค. 

 
 6.9 ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการที่ได้ผ่านระบบหมุนเวียนงานเพื่อเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย  

 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. Na. 70 80 

ที่มา : กจ. สปค. 
หมายเหตุ : 
(๑) ควรก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนราชการที่ได้ผ่านระบบหมุนเวยีนงานเพื่อเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย และวัดความส าเร็จจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 

 
 6.10 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม  

 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Na. 70 80 90 

ที่มา : กจ. สปค. 

 
 

 



 

 

  วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

“มุ่งสู่การขนส่งท่ียั่งยืน” 

“พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา ก ากับดูแลและบูรณาการการขนส่งและการจราจรให้มี            
อย่างเพียงพอ  มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม” 

1. เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่ง
ภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางถนน  ทางราง  ทางน้้า 
และทางอากาศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของ          
ประตูการค้า 

- ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนส้าคัญ (หน่วย: ล้านตัน) 
- ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (หน่วย: ล้านทีอียู) 
- ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย  
(หน่วย: ล้านตัน) 
- ปริมาณผู้โดยสารรวมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (หน่วย : ลา้นคน)  
- ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (หน่วย : ลา้นตัน) 
- จ้านวนเที่ยวบินเชิงพาณิชยท์ีผ่่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(หน่วย : เที่ยว) 

๒. ระบบโลจิสติกส์การขนส่งมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ   
ในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ และระบบบริหาร
จัดการขนส่งสินค้า (Logistics) ให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
เคลื่อนย้ายสินค้าได้ตรงเวลาและประหยัดต้นทุน 

- ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
(หน่วย : ร้อยละ) 
- ต้นทุนการขนส่งต่อตันกิโลเมตร (Transportation Cost per ton - km.) 
(หน่วย : บาท/ ตัน – กม.) 
- ร้อยละการขนส่งสินคา้ภายในประเทศทางน้้าและระบบรางเปรียบเทียบกับ
การขนส่งสินค้าทั้งหมด 
 

๓. การเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย 
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบการขนสง่ให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และ
สภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการ
ขนส่ง   
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจ จิตส้านึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่งและจราจร 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมการขนสง่ที่ประหยัดพลงังานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดปญัหาและ
เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง 

- จ้านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเท่ียวเดินทาง  
(หน่วย : คร้ัง : พันล้านคัน-กม.)    
- จ้านวนผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเท่ียวเดินทาง          
(หน่วย : คร้ัง : พันล้านคัน-กม.)    
- ปริมาณการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง  (หน่วย : พันตันเทยีบเท่าน้้ามันดบิ) 
- อัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน :             
ทางถนนระดับพื้นดิน (หนว่ย : กม. : ชัว่โมง)  
 เป้าประสงค ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) 
๘๖ 



 

 

  

๔. การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นทีเ่ศรษฐกิจชุมชุม 
อย่างทั่วถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยง
โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบขนส่ง
มวลชน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเมืองและพ้ืนที่ชนบท 
เพ่ือให้ระบบขนส่งสาธารณะมีความคล่องตัว เชื่อถือได้ 
เข้าถึงสะดวก และราคาท่ีเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน โดย
ก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
มากขึ้น 

- จ านวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (หน่วย : พันคน) 
-  สัดส่วนการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ (หน่วย : ร้อยละ) 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวง
ไม่น้อยกว่า 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวง
ชนบทไม่น้อยกว่า 

๕. ระบบบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการระบบขนส่ง
และการจราจร 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ก าหนดบทบาทและโครงสร้างองค์กรของหน่วยงาน
ด้านการขนส่ง   
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านการขนส่งของ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓บูรณาการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์และ
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบขนส่ง และระบบบริการ เพื่อการขนส่ง รวมทั้งบูรณาการ
ระบบการขนส่งของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๕พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ          
ให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งให้เท่าทันต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

- ร้อยละความส าเร็จในการพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้ง
ส่วนราชการระดับกรม และ/หรือองค์กรอื่นๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันการพัฒนาระบบการขนส่งและการเดินทาง 
- จ านวนโครงการของกระทรวงคมนาคมท่ีมีการบูรณาการและการบริหารจัดการ
โครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS                   
(พ.ศ. 2555 – 2560) 
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานในโครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้า
อันตราย 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา/ ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาด้านการขนส่งของหน่วยงาน            
ในสังกัด คค.                  

๖. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง
ใหค้วามส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครฐั 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ท่ี ๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาภพประสิทธิภาพ คุ้มค่า มี
ความโปร่งใส  ไม่ทุจรติ และสามารถตรวจสอบได ้
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ พัฒนาระบบฐานขอ้มูลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง บูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม 
กลยุทธ์ที่ ๖.๓ พัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี มีความเป็นผู้น า สามารถปฏิบัติงาน
บนฐานความรู้ที่หลากหลายเช่ียวชาญเชิงลึก และสามารถปรับตัวรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖.๔ สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีความหลากหลายและสามารถ
ท างานข้ามหน่วยงานหรือสายงานได้ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรชีวิตและสังคม
การท างานท่ีมีความสุข 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของ ส่วนราชการ
ในสังกัด คค.  
- จ านวนรางวัลระดับประเทศหรอืระดับนานาชาติที่ส่วนราชการได้รับเพื่อแสดงถึงการมีธรร
มาภิบาลในด้านต่างๆ  
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม                 
- จ านวนกระบวนงานหรือกลไกที่ได้รับการพัฒนาให้มีความโปร่งใสและสามารถปอ้งกนัทุจริต                 
- จ านวนโครงการหรือกระบวนงานภายในส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม                   
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมลู  
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วยวธิีการต่างๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้าง
ความพร้อมตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
- ร้อยละของบุคลากรในสว่นราชการที่มีความเชือ่มั่นว่าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบญัชาว่าเป็นคน
ดีมีคุณธรรมและไม่ทจุริต 
- ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการที่ได้ผ่านระบบหมุนเวยีนงานเพื่อเรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย  
- ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการในสังกัด คค. 

๘๗ 



 

แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๘๘ 

4.2 แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการสําคัญ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 
(ฉบับปรับปรุง) 



ตวัชีว้ัด :

(๕) ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (หนว่ย: ล้านตัน)

แผนงาน/ โครงการ/มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมการขนส่งทางบก
1. โครงการก่อสร้างศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย   
ƒอยู่ใน พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท

2556 - 2563 2,244.83                       

2. โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม (อยู่ระหว่างการศึกษาความเปน็ไปได้) 2559 - 2560  -
กรมการบนิพลเรือน 
1. โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก    2558 - 2559 760.00
      -งานปรับปรุงขยายทางวิ่ง/ทางขับ ลานจอดเคร่ืองบนิ    550.00
     -งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 7,000 ตารางเมตร 210.00
กรมทางหลวง
1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น า้โขง จ.เชียงราย 2555 - 2557 818.32                          
2. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 2555 - 2558 2,854.60                       
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปา้ยและเคร่ืองหมายการจราจรรองรับประชาคมอาเซียน 2557 - 2559 100.00                          
(หมายเหตุ: เปน็โครงการใหม่ป ี2557 สิ นสุดโครงการป ี2559

เปา้ประสงค์ที ่๑ : เปน็ศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภมูิภาค

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๑ : การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบา้น

(๑) ปริมาณการขนส่งสินค้าท่ีด่านพรมแดนส้าคัญ (หนว่ย: ล้านตัน)

(๒) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบงั (หนว่ย: ล้านทีอีย)ู

(๓) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย (หนว่ย: ล้านตัน)

(๔) ปริมาณผู้โดยสารรวมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (หนว่ย: ล้านคน)

(6) จ้านวนเที่ยวบนิเชิงพาณิชย์ที่ผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (หนว่ย : เที่ยว)
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แผนงาน/ โครงการ/มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื นฐานและบริการระบบขนส่งของ
ไทยส้าหรับการเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)

2555 - 2557  24.96 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย
1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  สาย สุราษฎร์ธาน ี- ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 339  กิโลเมตร 2557 - 2562 35,544.15
2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  สาย ขอนแก่น - หนองคาย  ระยะทาง 174  กิโลเมตร 2557 - 2562 18,243.90
3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  สาย ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธาน ี ระยะทาง 309  กิโลเมตร 2557 - 2562 32,398.65
4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  สาย เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ  ระยะทาง 326  กิโลเมตร 2557 - 2561 77,485.64
5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  สาย บา้นไผ่ - นครพนม  ระยะทาง 347  กิโลเมตร 2558 - 2562 42,419.93
6. โครงการรถไฟความเร็วสูง  สาย กรุงเทพฯ - นครราชสีมา  ระยะทาง 256  กิโลเมตร 2557 - 2563 170,450.00
7. โครงการรถไฟความเร็วสูง  สาย กรุงเทพฯ - หวัหนิ  ระยะทาง 225  กิโลเมตร 2557 - 2563 123,279.00
การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย
1. โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 2555-2559 27,022.00
บริษัท ขนส่ง จ ากัด
1. โครงการจัดหาท่ีท้าการสถานเีดินรถเชียงของ 2555 - 2557 51.30
การทา่เรือแหง่ประเทศไทย
1. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมฉบงั ระยะที่ 3 (เปน็งานจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบ รายละเอียด 141.85
ด้านวิศวกรรม และผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส้าหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบงั*)
2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงส่ิงอ้านวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปญัหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบงั 2556 - 2557 942.69

3. โครงการส่งเสริมการตลาดใหม้ีการใช้บริการที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ต.ค. 2557 -  ก.ย. 2558 1.20
4. โครงการติดตั งปล๊ักเต้าเสียบตู้สินค้า (Reefer Container) จ้านวน 30 ชุด ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ต.ค. 2556 -  พ.ค. 2557 7.40

 -
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แผนงาน/ โครงการ/มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ระยะที่ 2 2554 - 2560 62,503.21

2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 (อยู่ระหว่างการพิจารณาด้าเนนิการของ ทอท.) 2556 - 2559  -

บริษัท วิทยุการบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบบริการการเดินอากาศ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๔,๔๖๐.๓๑

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1. โครงการจัดหา Thailand Connectivity Map ซ่ึงแสดงโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏบิติัการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ป ี2558 และเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS

2557 34.000                          

มาตรการส าคัญ

ทางราง

1. มาตรการปรับปรุงกฎระเบยีบเกี่ยวกับการขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน
 เช่น การจัดท้ามาตรฐานของแคร่และระบบหา้มล้อของประเทศเพื่อใหม้ีมาตรฐานเดียวกัน (หนว่ยงาน : การรถไฟ
แหง่ประเทศไทย)

 -  -

2. มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ (Logistic Service Provider) (หนว่ยงาน : การ
รถไฟแหง่ประเทศไทย)

 -  -

                 2. ในระหว่างการขยายเวลาจ้าง การท่าเรือฯ ได้ด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ที่ตั งขึ นโดยมีผู้แทนทั งภาคเอกชนภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดูแลปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ 
แต่ด้วยเหตุที่การแก้ไขปัญหาอาจต้องใช้เวลาในการด้าเนินการมาก และยังไม่ทราบก้าหนดเวลาที่แน่นอน การท่าเรือฯ จึงพจิารณาส่ังพักงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 ไว้จนกว่าการแก้ไขปัญหาร้องเรียน และต่อต้านจาก
ภาคประชาชนจะได้รับการแก้ไข

                3. ความคืบหน้าของงานจ้างคิดเป็นร้อยละ 98 ซ่ึงเหลืองานด้านการศึกษาและรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

หมายเหตุ * 1. โครงการนี มีระยะเวลาด้าเนินการ 375 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2554) และการท่าเรือฯ อนุมัติให้ขยายเวลาจ้างออกไปอีกรวมเป็น 612 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   
         ครบก้าหนด 16 ก.ย. 2555 แต่ประสบปัญหาการต่อต้านร้องเรียนจากประชาชนในพื นที่ และผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทาเรือแหลมฉบัง จึงท้าให้ที่ปรึกษาไม่สามารถลงพื นที่เก็บข้อมูล และท้าประชาพจิารณ์ให้แล้วเสร็จตาม
เง่ือนไขสัญญา การท่าเรือฯ จึงอนุมัติให้ขยายเวลาจ้างออกไปอีกจนถึงวันที่ 16 ก.ย. 2555
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ตวัชี้วัด :

แผนงาน/ โครงการ/มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมการขนส่งทางบก
1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ

2557 22.35

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2557 - 2559 111.25
3. โครงการส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกอย่างประหยัด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ผ่านเว็บไซต์ 
thaitruckcenter.com

2557 10.00

4. แผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก 15 แห่ง (เมืองหลัก 
จ านวน 8 แห่ง : เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี
เมืองชายแดน จ านวน 7 แห่ง : เชียงราย ตาก หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา นราธิวาส)
อยู่ใน พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท„

2557 - 2561 11,856.88                   

5. โครงการก่อสร้างอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าเพิม่เติมภายในสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล 2558 - 2559 373.17
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคเอกชนเพือ่พัฒนาคุณภาพการขนส่ง 2558 25.00

(๒) ต้นทุนการขนส่งต่อตันกิโลเมตร (Transportation Cost per ton - km.) (หน่วย: บาท/ ตัน – กม.)

(๓) ร้อยละการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ าและระบบรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทัง้หมด (หน่วย: ร้อยละ)

เป้าประสงค์ที ่๒ : ระบบโลจิสติกส์การขนส่งมีประสิทธิภาพเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒ : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง

(๑) ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (หน่วย: ร้อยละ)
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แผนงาน/ โครงการ/มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมเจ้าท่า
1. เขื่อนยกระดับในแม่น้ าเจ้าพระยาและน่านเพือ่การเดินเรือ 2555-2562 14,394.97                   
2. ท่าเรือน้ าลึกปากบารา จ.สตูล 2557-2563 11,769.54                   
3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสัก 2557-2563 11,180.00                   
4. ท่าเรือน้ าลึกสงขลา แห่งที ่2 2555-2562 3,676.90                     
5. ท่าเรือทีจ่ังหวัดชุมพร 2556-2562 1,759.95                     
5. ค่าก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางล าน้ าเพือ่การประหยัดพลังงาน จ.อ่างทอง 2557-2562 1,323.13                     
6. ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด 2554-2558 1,295.10                     
7. ค่าศึกษาออกแบบรายละเอียดและผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพือ่ก่อสร้างท่าเรือสมุทรสาคร 2558-2560 58.90                          
8. ค่าศึกษาเพือ่ก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึกอ าเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 2557-2558 35.00                          
9. ค่าศึกษาความเหมาะสมเพือ่เพิม่ศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพือ่สนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยง
ระบบการส่งสินค้าและการท่องเทีย่วเส้นทาง EAST-WEST Ferry

2557-2558 30.00                          

กรมทางหลวง
1. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2555-2558 39,664.00                   
2. โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร ระยะที ่2 2555-2558 32,838.61                   
3. โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง 2555-2558 16,073.69                   
กรมทางหลวงชนบท
1. โครงข่ายทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 2558 4,459.57                     
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ้งต้นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย 2557 - 2558 75.00                          
2. โครงการศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนเส้นทางขนส่งสินค้าสายหลักของประเทศ 2556 - 2557 22.04                          
3. โครงการศึกษาพัฒนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับ 2556 - 2558  29.69 
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แผนงาน/ โครงการ/มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

เขตพืน้ทีฐ่านการผลิตหลักของประเทศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย ลพบุรี - ปากน้ าโพ    ระยะทาง 118/148  กิโลเมตร 2556 - 2560 24,842.44
2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ  ระยะทาง  132  กิโลเมตร 2556 - 2560 29,855.08
3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย ชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น  ระยะทาง  185  กิโลเมตร 2556 - 2560 26,007.21
4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย นครปฐม - หัวหิน  ระยะทาง  165  กิโลเมตร 2557 - 2560 20,038.43
5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร  ระยะทาง  167  กิโลเมตร 2556 - 2560 17,292.53
6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์  ระยะทาง  90  กิโลเมตร 2557 - 2561 9,436.50
7. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย ชุมพร - สุราษฎร์ธานี  ระยะทาง  167  กิโลเมตร 2557 - 2562 17,509.95
8. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  สาย สุราษฎร์ธานี - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 339  กิโลเมตร 2557 - 2562 35,544.15
9. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  สาย ขอนแก่น - หนองคาย  ระยะทาง 174  กิโลเมตร 2557 - 2562 18,243.90

10. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  สาย ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี  ระยะทาง 309  กิโลเมตร 2557 - 2562 32,398.65
11. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย ปากน้ าโพ - เด่นชัย  ระยะทาง  285  กิโลเมตร 2557 - 2562 29,882.25

12. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย ชุมทางบ้านภาชี - อ.นครหลวง  ระยะทาง  15  กิโลเมตร 2557 - 2560 2,934.03
13. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 2557 - 2560 11,352.35
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
1. Full Service Terminal ม.ค. 2556 - ธ.ค. 

2557
47.2

(วงเงินจากการประมาณการ)
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แผนงาน/ โครงการ/มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบเพือ่เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและ       
โลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่
 AEC

2557 8.426

2. แผนการพัฒนาระบบเพือ่เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการ
ขนส่ง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่ AEC

2558-2560  -

มาตรการส าคัญ
ทางอากาศ
1. การจ้างทีป่รึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) 
ส าหรับการขนส่งทางอากาศ

 2556 - 2557 35.00
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ตวัชี้วัด :

(๓) ปริมาณการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง (หน่วย: พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ)

แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมการขนส่งทางบก
1. ระบบตรวจสภาพรถของส้านักงานขนส่งจังหวัดสาขา 2557 - 2558 183.72
2. ก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์พร้อมระบบตรวจสภาพรถ 2557 - 2558 75.00
3. ปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ (ปี 2557 จ้านวน 3 แห่ง คือ สขจ.จันทบุรี, สงขลา, สิงห์บุรี) 2557 - 2558 13.75
4. โครงการสร้างสนามทดสอบพร้อมจัดหาชุดเคร่ืองมือทดสอบระดับเสียงยานพาหนะขณะวิง่ 2558 - 2559 46.00
5. แผนพัฒนาความปลอดภัยด้านผู้ใช้รถใช้ถนน 2557 - 2558 450.37
กรมเจ้าท่า
1. ค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน (VTS) (ระยะที ่2 ปี 2555-25858,          
ระยะที ่3 ปี 2558-2560, ระยะที ่4 ปี 2560-2562, ระยะที ่5 ปี 2562-2564)

2555-2564                      1,460.00 

2. โครงการจัดหาและติดตั งระบบการติดตามและควบคุมเรือโดยสารสาธารณะในเขตท่าเรือภูเก็ตแบบเรียลไทม์ 2558-2560                        200.00 
3. โครงการศึกษาแผนพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน ้าเขตพื นทีฝ่ั่งทะเลอันดามันทั ง 6 จังหวัด (ภูเก็ต กระบี ่
ระนอง พังงา สตูล และตรัง)

2558-2559                           95.00 

4. ค่าจัดหาระบบติดตามเรือสินค้าและเรือโดยสารในเขตท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย 2556-2558                           90.00 

เป้าประสงค์ที ่๓ : การเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓ : การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

(๑) จ้านวนครั งทีเ่กิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเทีย่วเดินทาง (พันล้านคัน-กม.) (หน่วย: ครั ง: พันล้านคัน-กม.)

(๒) จ้านวนผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทต่อเทีย่วเดินทาง (พันล้านคัน-กม.) (หน่วย: คน : พันล้านคัน-กม.)

(๔) อัตราความเร็วเฉล่ียของการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน (หน่วย : กม. : ชั่วโมง)
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แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

5. โครงการจัดหาและติดตั งระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบการสัญจรทางเรือ นครพนม-มุกดาหาร 2558-2559                           90.00 
6. โครงการจัดหาระบบติดตามเรือสินค้าและเรือโดยสารในเขตเกาะช้าง จ.ตราด 2558-2559                           90.00 
7. ค่าติดตั งสถานีตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองช่วยการเดินเรือ DGPS บริเวณอ่าวไทยตอนบน 2559-2558                           80.00 
8. โครงการจัดหาและติดตั งเพิม่เติมโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบเน็ทเวิร์ก 1 ระบบ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยในแม่น ้าป่าสัก แม่น ้าเจ้าพระยา ในพื นที ่จ.อยุธยา ปทุมธานี และ
นนทบุรี

2558-2560                           80.00 

9. โครงการสนธิเครือข่ายส่ือสารหลายรูปแบบผสมแม่น ้าเจ้าพระยา  2557-2559                           48.70 
10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสรสนเทศเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางน ้า

2557 - 2559                        107.43 

11. ค่าจัดหาระบบส่ือสารและสร้างเครือข่ายเพือ่พัฒนาระบบวงจรปิดเพิม่เติมแม่น ้าเจ้าพระยา 2556-2557                           30.00 
12. ค่าศึกษาเพือ่ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารท่าเรือทีก่ระจายอ้านาจให้ท้องถิ่นเพือ่ให้เกิดการให้บริการ
ทีส่นับสนุนการขนส่งทางน ้า

2558                           25.00 

13. โครงการศึกษาเพือ่จัดท้าแผนหลักการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี 2558                           16.00 
14. ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท้าการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเดิมเรือและกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 2557                           15.00 
15. โครงการศึกษาผลกระทบของอนุสัญญา กรอบตกลงระหว่างประเทศและการด้าเนินการเพือ่อนุวัติการ
อนุสัญญา กรอบความตกลงเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี

2558                           10.00 

16. โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการขนส่งทางล้าน ้าและชายฝ่ังเพือ่เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ 2558                             9.00 
21. ค่าศึกษาชนิดพันธุต่์างถิ่นและชนิดพันธุเ์กาะติด (Biofouling) จากกิจกรรมการเดินเรือ เพือ่สนับสนุนการ
บังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการน ้าอับเฉาและตะกอนจากเรือ ปี ค.ศ. 2004

2558                             5.78 

23. โครงการจัดท้าร่างกฎหมายรองรับการด้าเนินการภายใต้การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ 2558                             2.50 
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แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมทางหลวง
1. ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย 2555-2558 27736.84
2. โครงการยกระดับความปลอดภัยบนทางหลวงบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 2556-2558 3,245.00                     
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. โครงการศึกษาเพือ่ส่งเสริมการเดินทางทีไ่ม่ใช้เคร่ืองยนต์ (Non – Motorized Transport : NMT) 2556 - 2557 18.90                          
และการปรับปรุงการเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเพือ่การขนส่งอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (งบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน)
2. โครงการศึกษาเพือ่จัดท้านโยบายและมาตรการการจ้ากัดอายุการใช้งานของรถยนต์และการบริหารจัดการ 2558 - 2559 45.00                          
เพือ่ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษจากภาคคมนาคมและขนส่ง 
3. โครงการจัดท้าแผนพัฒนาด้านระบบโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งและจราจรภาคเหนือตอนบน 1 2558 25.00                          
(จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน) 
4. โครงการจัดท้าแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร 2558 25.00                          
5. โครงการศึกษาจัดท้าแผนหลักด้านความปลอดภัยจากการขนส่งและจราจรทุกสาขา 2554 - 2558 35.00                          
6. โครงการศึกษาจัดท้าแผนบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ 2554 - 2558 25.00                          
7. โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและจัดท้าต้นแบบการสืบสวนอุบัติเหตุในเชิงลึกเพือ่ขยายผลไปสู่
การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขบูรณาการอย่างยั่งยืน

2554 - 2558 35.00                          

8. โครงการศึกษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนเพือ่รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต้ 2554 - 2558 40.00                          
9. โครงการศึกษาจัดท้าแผนบูรณาการเพือ่พัฒนาระบบความปลอดภัยของการคมนาคมขนส่งในเขตพื นทีก่ลุ่ม
ยุทธศาสตร์จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (จังหวัดระยอง ภูเก็ต พังงา กระบี ่ตรัง)

2554 - 2558 35.00                          

10. โครงการศึกษาการจัดการความปลอดภัยตามแนวเส้นทาง(ถนน ทางน ้า ทางรถไฟ) สู่แหล่งท่องเทีย่วหลัก
ส้าคัญในแต่ละภูมิภาค (พื นทีภ่าคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2554 - 2558 30.00                          
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แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

11. โครงการศึกษาจัดท้านโยบายและยุทธศาสตร์เพือ่ลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เพือ่น้าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน

2554 - 2558 25.00                          

การรถไฟแห่งประเทศไทย

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานทางรถไฟ 2557 - 2562 15,224.84

    1.1 งานเสริมความมั่นคงโครงสร้าง ( Track  Strengthening ) 2557 - 2558 406.5

    1.2 งานเปล่ียนหรือเสริมความมั่นคงสะพานทีช่้ารุด หรือรับน ้าหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ 2557 - 2562 11,388.32

    1.3 งานติดตั งรั วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ 2557 - 2558 3,430.02
2. โครงการติดตั งเคร่ืองกั นถนนเสมอระดับ  และปรับปรุงเคร่ืองกั น 2557 - 2559 1,341.26

3. โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทัว่ประเทศ 2557 - 2563 3,564.86

4. โครงการติดตั งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมทัว่ประเทศ 2557 - 2558 2,064.62

5. โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย 2557 - 2559 1,000.00

มาตราการส าคัญ

ทางน้ า
1. มาตรการจัดตั งศูนย์กู้ภัยทางล้าน ้าและชายฝ่ัง (หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า)  -   - 

2. มาตรการเร่งรัดระยะเวลาทีใ่ช้ในการพิจารณาผลการศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) และผลกระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) ของการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางน ้า  (หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า)  -   - 

3. มาตรการควบคุมและก้าหนดตารางราคากลางของค่าภาระทางเรือและค่าขนส่งสินค้า (หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า)  -   - 
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แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

ทางอากาศ

1. มาตรการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีด้านการบินทีป่ระหยัดพลังงานและลดมลพิษโดยการส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรู้และการน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ (หน่วยงาน : กรมการบินพลเรือน                  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) และ บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน))

 -  -

2. คณะท้างานเพือ่จัดการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งทางอากาศ ท้าหน้าทีร่ายงานปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของภาคการบินทั งหมดให้ ICAO ทราบ

 -  -
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ตวัชี้วัด :

(๓) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (หน่วย : ร้อยละ)

(๔) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงไม่น้อยกว่า (หน่วย : ร้อยละ)

แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมการขนส่งทางบก
1. แผนงานจัดซ้ือทีดิ่นและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  (จ.ปราจีนบุรี, จ.สงขลา, จ. พังงา, จ.สมุทรสงคราม, 
จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.เด่นชัย จ.แพร่, จ.บึงกาฬ, จ.เพชรบุรี,  และ จ.อ่างทอง)

2555 - 2561 806.21

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีรูปแบบทีเ่หมาะสม และมีความปลอดภัยต่อการขนส่ง
ด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2557 4.94

3. แผนการพัฒนารถโดยสารสาธารณะ 2556 - 2558 46.12
4. แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง 2556 - 2558 2.52
5. แผนการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะ 2557 - 2558 0.81

6. โครงการด าเนินการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584) 2557 - 2558 110.70

เป้าประสงค์ที ่4 : การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพืน้ทีเ่ศรษฐกิจ ชุมชุม อย่างทัว่ถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะเพิม่ขึ้น

(๑) จ านวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (หน่วย : พันคน)

(๒) สัดส่วนการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (หน่วย : ร้อยละ)

(๕) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงชนบทไม่น้อยกว่า (หน่วย : ร้อยละ)
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กรมเจ้าท่า

1. โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 2556-2557 133.18                        

2. โครงการพัฒนาท่าเรือ 2557-2558 2,295.26                     

3. โครงการพัฒนาเขื่อนกันทรายและคล่ืน 2556-2559 1,732.60                     

4. โครงการพัฒนาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ 2555-2560 5,908.99                     

5. โครงการพัฒนาเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง 2556-2559 5,729.97                     
6. โครงการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ า 2557-2558 2,758.76                     
กรมการบินพลเรือน 
1. แผนงานพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ บพ. 2558 497.50
     -โครงการปรับปรุง/ขยายท่าอากาศยานอุดรธานี 149.00
     -โครงการปรับปรุง/ขยายท่าอากาศยานตรัง 16.00
     -โครงการปรับปรุง/ขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 242.50
     -โครงการปรับปรุง/ขยายท่าอากาศยานอุบลราชธานี 76.00
     -โครงการปรับปรุง/ขยายท่าอากาศยานกระบี่ 14.00
2.  โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง    2558 190.00
กรมทางหลวง
1. ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา 2555-2558 98,984.11                   
2. ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงได้รับการบ ารุงรักษา 2555-2559 108,815.15                 
3. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ที ่กทม. ปริมณฑลและเมืองหลัก 2555-2558 8,587.11                     
4. โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก 2555-2559 28,500.00                   
5. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพทางหลวง 2555-2558 20,500.00                   
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6. โครงการบูรณะ ปรับปรุงสะพานทัว่ประเทศ 2555-2559 4,290.00                     
กรมทางหลวงชนบท
1. โครงการก่อสร้างถนนสาย เชื่อม จ3 - วงแหวนตะวันตก (ตอนที ่1) อ.เมือง จ.เชียงราย 2558 280.00                        
2. โครงข่ายทางหลวงชนบทเพือ่การท่องเทีย่ว 2558 1,404.66                     
3. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท 2558 16,408.00                   
      3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง 2558                     9,203.00 
      3.2 กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน 2558                     1,835.00 
      3.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค 2558                     3,970.00 
      3.4 กิจกรรมอ านวยการ 2558                        500.00 
      3.5 กิจกรรมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558                        900.00 
 4. สนับสนุนโครงการพระราชด าริและโครงการหลวง 2558                        900.24 
 5. การบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท 2558                   25,242.00 
      5.1 กิจกรรมบ ารุงรักษาทาง 2558                   20,200.00 
      5.2 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัย 2558                     1,750.00 
      5.3 กิจกรรมซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ 2558                        100.00 
      5.4 กิจกรรมซ่อมฟืน้ฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ 2558                     3,000.00 
      5.5 โครงการทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ 2558                        152.00 
      5.6 โครงการติดต้ังเคร่ืองกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ 2558                          40.00 
 6. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) 2558                     2,000.00 
 7. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ 2558                        280.00 
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ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. โครงการศึกษาพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 2555 - 2557 13.54                          
2 โครงการศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชน ระยะที ่1 เขตพืน้ทีจ่ังหวัดปทุมธานี 2555 - 2557 15.34                          
3. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะที ่1 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก 2555 - 2557 244.40                        
4 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา 2555 -2557 145.30

5. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - หัวหิน 2555 - 2557 137.00                        

6. โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพือ่การท่องเทีย่วเส้นทางสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต 2556 - 2558 118.71                        

7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะที ่2 พิษณุโลก -เชียงใหม่ 2556 - 2558 304.63                        

8. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที ่2 นครราชสีมา - หนองคาย 2557 2558 199.79                        
9. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมาและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ      
การเดินทางของผู้โดยสารกับระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขตพืน้ทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 2557 - 2558 117.68                        
10. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ้งต้นระบบการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารกับระบบ
รถไฟความเร็วสูง เขตพืน้ทีจ่ังหวัดพิษณุโลก 2557 - 2558 49.30                          

11. โครงการด าเนินงานบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม (Program Management Services : PMS) 2556 - 2560 290.52                        

12. การจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) 2557 - 2559 409.53                        
13. โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ทีส่มุย เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 2557  4.76 

14. โครงการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการการให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการเดินทาง
ทัง้ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง

2558 - 2559 35.00                          

15. โครงการจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคทีเ่ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพือ่เชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน

2558 30.00

16. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)่ 2558 25.00                          
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17. โครงการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทาง (Demand Management) เพือ่รองรับการพัฒนา
โครงข่ายการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 2558 - 2559 45.00                          
การรถไฟแห่งประเทศไทย
1. โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วง บางซ่ือ - มักกะสัน - หัวหมาก และ 2557 - 2561 38,431.32
    บางซ่ือ - หัวล าโพง  ระยะทาง  25.90  กิโลเมตร
2. โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วง บางซ่ือ - ตล่ิงชัน   ระยะทาง 15.26  กิโลเมตร 2557 - 2561 6,153.12
3. โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วง ตล่ิงชัน - ศาลายา   ระยะทาง  14.00  กิโลเมตร 2557 - 2560 7,523.88
4. โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วง รังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   2557 - 2559 5,447.50
     ระยะทาง  10.00  กิโลเมตร
5. โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( Airport  Link ) ส่วนต่อขยาย 2557 - 2561 28,440.72
     ช่วง  ดอนเมือง - พญาไท
6. โครงการรถไฟความเร็วสูง สาย กทม. - ระยอง  ระยะทาง 221  กิโลเมตร 2556 - 2562 100,953.83
7. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ - เชียงใหม่   ระยะทาง 745  กิโลเมตร 2557 - 2561 387,821.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด
๑. จัดหาขบวนรถไฟฟ้าธรรมดา แบบ ๔ ตู้ จ านวน ๗ ขบวน เพิม่เติม ๓ ปี ๔,๘๐๐
๒. จัดหา และติดต้ังประแจทางหลีก เพิม่เติม ทีส่ถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน หัวหมาก และลาดกระบัง ติดต้ัง ๘ - ๑๒ เดือน ๔๓๑
๓. โครงการส่วนต่อขยายไปท่าอากาศยานดอนเมือง -  - 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ-่บางซ่ือ พ.ย. 2549 – ต.ค. 2558 61,616.46                   
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ พ.ย. 2549 – ก.ย. 2560 82,369.14                   
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ ม.ิย. 2551 – ก.พ. 2561 27,882.87                   
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4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ม.ิย. 2551 – ม.ิย. 2560 58,878.40                   

5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ก.ค. 2553 – พ.ย. 2560 58,658.15                   

6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตล่ิงชัน-มีนบุรี ก.ค. 2553 – ธ.ค. 2562 200,545.39                 

7. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ก.ค. 2553 – ก.ย. 2562 91,686.36                   

8. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง ต.ค. 2554 – ก.ค. 2562 57,466.50                   
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๑. โครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๓,๑๘๓ คัน เพือ่น ามาให้บริการทดแทน 2557 - 2558 13,162.20
   รถยนต์โดยสารเดิมทีใ่ช้น้ ามันดีเซล จ านวน ๓,๑๘๓ คัน
2. อู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. 2557 - 2558 963.77

3. โครงการ " รถเมล์ฟรี  จากภาษีประชาชน " (มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน) 2556 1,336.06

4. การปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง 2556 3.04

บริษัท ขนส่ง จ ากัด
1. โครงการจัดซ้ือรถโดยสารทดแทนรถโดยสารของ บขส. รุ่น 1625 ทีป่ลดระวาง จ านวน 100 คัน 2556 - 2557 675.20

2. โครงการปรับปรุงรถโดยสารของ บขส. รุ่น 1628 (ด าเนินการระหว่างปี 2555 - 2559) ทุกปี 151.11

มาตราการส าคัญ

ทางน้ า
1. มาตรการควบคุมและก ากับอัตราค่าเรือโดยสารสาธารณะทีเ่หมาะสม  (หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า)  -   - 
2. มาตรการจัดให้มีเรือโดยสารสาธารณะฟรีจ านวนหนึ่งไว้ให้บริการ  (หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า)  -   - 
3. มาตรการจัดต้ังศูนย์ควบคุมการเดินเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ าเจ้าพระยา  (หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า)  -   - 
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ทางอากาศ
1. มาตรการส่งเสริมความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในการเดินทางไปและกลับจากท่าอากาศยานโดยการส่งเสริม
ให้มีระบบขนส่งเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานในภูมิภาค (หน่วยงาน : กรมการบินพลเรือน และ บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด (มหาชน))

 -  -

2. มาตการส่งเสริมการด าเนินกิจการของสายการบินต้นทุนต่ าให้มีการกระจายการให้บริการไปยังภูมิภาค โดย
การประสานความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน สายการบิน เช่น การศึกษาเส้นทาง  ทีม่ีปริมาณความต้องการ
เดินทางสูง เพือ่ให้สามารถเปิดให้บริการประชาชนในต่างจังหวัดได้มากขึ้นและสายการบินด าเนินกิจการได้โดยไม่
ขาดทุน  (หน่วยงาน : กรมการบินพลเรือน)

 -  -

3. มาตรการส่งเสริมการด าเนินงานของสายการบินให้มีต้นทุนทีป่ระหยัด เช่น การส่งเสริม การใช้ระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างเต็มทีแ่ละให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดหาการบริการ 
(Ground Service) ทีต้่นทุนต่ า เช่น Low Cost Terminal  (หน่วยงาน : กรมการบินพลเรือน และ บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน))

 -  -
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ตวัชี้วัด :

(๓) ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS (พ.ศ. 2555 – 2560) (หน่วย : ร้อย
ละ)(๔) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานในโครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตราย (หน่วย : ร้อยละ)

แผนงาน/ โครงการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมการขนส่งทางบก
1. โครงการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System : 
GPS) เพือ่เชื่อมโยงข้อมูลการก ากับดูแลความปลอดภัยส าหรับรถสาธารณะระหว่างกระทรวงคมนาคมและกรมการ
ขนส่ง    ทางบก

2557 2.30

2. โครงการยกระดับความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 2557 256.95
กรมเจ้าท่า
1. การพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวี 2557 - 2558                        249.58 
กรมการบินพลเรือน 
1. แผนงาน/โครงการด้านการก ากับดูแล 2558  -
(ไม่มีวงเงินงบประมาณส าหรับแผนงาน/โครงการด้านการก ากับดูแลของ บพ. ต้ังแต่ปี 2558  

เป้าประสงค์ที ่๕ : ระบบบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรทีม่ีประสิทธิภาพ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๕ : พัฒนาการบริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจร

(๑) ร้อยละความส าเร็จในการพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการจัดต้ังส่วนราชการระดับกรม และ/หรือองค์กรอื่นๆ ทีเ่หมาะสม เพือ่ส่งเสริมและผลักดันการ
พัฒนาระบบการขนส่งและการเดินทางราง (หน่วย : ร้อยละ)

(๒) จ านวนโครงการของกระทรวงคมนาคมทีม่ีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก (หน่วย : โครงการ)

(๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา/ ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาด้านการขนส่งของหน่วยงานในสังกัด คค.  (หน่วย : คน)
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แผนงาน/ โครงการส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมทางหลวง
1. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการกรมทางหลวง  -  -
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. การผลักดันกฎหมาย (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. .... 2554 - 2558  -
2. โครงการศึกษาก าหนดนโยบายและมาตรการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 2558 30.00                         
ด้านคมนาคมทางบกและทางรางรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
3. โครงการพัฒนาดัชนีวัดประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่ง (Transportation Performance Index) 2558 25.00                         
และผลกระทบ (Impact) ของโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งต่อการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพือ่ก าหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุนโครงการ 2558 25.00                         
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการระบบขนส่ง ส าหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรแก่ผู้ขับขี่และผู้เดินทาง 2557 60.00                         
6. โครงการฝึกอบหลักสูตร “การแก้ไขปัญหาจุดอันตราย (Black spot Treatment Training Program) 2554 - 2558 20.52
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1. โครงการพัฒนาพืน้ทีใ่นเขตทางพิเศษ (ลงทุนโดยวิธีการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนโครงการ) - -
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
1. โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 2557 - 2558 2,722.58
2. โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากการให้บริการเชิงสังคม (Public Service Obligation : PSO) (งบประมาณปี 2556) ทุกปี 997.68
สถาบันการบินพลเรือน
1. งานผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 2557 - 2558 1,141.06
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารส านักงาน 2558 - 2560 985.00
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. โครงการบูรณาการการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ กระทรวงคมนาคม 2558 15.00
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ตัวชี้วัด :

แผนงาน/ โครงการสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมการขนส่งทางบก

1. แผนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 2557 - 2559 438.49

2. โครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก 2555 - 2558 632.94

3. แผนการดําเนินการเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจําปี 2557 - 2558 0.0200

4. โครงการจัดทําและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ 2557 - 2558  -

เป้าประสงค์ที่ ๖ : เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของส่วนราชการในสังกัด คค. (หน่วย : ร้อยละ)

(๒) จํานวนรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติที่ส่วนราชการได้รับเพื่อแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ (หน่วย : จํานวน)

(๓) คะแนนเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม (หน่วย : คะแนนเฉลี่ย)

(๔) จํานวนกระบวนงานหรือกลไกที่ได้รับการพัฒนาให้มีความโปร่งใสและสามารถป้องกันการทุจริต (หน่วย : จํานวน)

(๑๐) ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม (หน่วย : ร้อยละ)

(๕) จํานวนโครงการหรือกระบวนงานภายในส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (หน่วย : จํานวน)

(๖) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล (หน่วย : ร้อยละ)

(๗) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความพร้อมตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (หน่วย : ร้อยละ)

(๘) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการที่มีความเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมและไม่ทุจริต (หน่วย : ร้อยละ)

(๙) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการที่ได้ผ่านระบบหมุนเวียนงานเพื่อเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย (หน่วย : ร้อยละ)
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แผนงาน/ โครงการสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

5. การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป

และประเภทอํานวยการ

2557 - 2558  -

6. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งต้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท

ทั่วไปและประเภทอํานวยการ

2557 - 2558  -

7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมการขนส่งทางบก 2557 - 2558  -

8. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร (Career Path)  2557 - 2558  -

9. แผนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  2557 - 2558  -

10. แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่งทางบก  2557 - 2558 19.0132

11. โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก   2557 - 2558  -

12. แผนการพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 2557 - 2558  -

13. การเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีวินัย และป้องกันการกระทําผิดวินัยของกรมการขนส่งทางบก 2557 - 2558  -

14. การดําเนินการเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยน หมุนเวียน 2557 - 2558  -

15. แผนการสร้างขวัญกําลังใจด้านความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 2557 - 2558  -

กรมการบินพลเรือน

1. แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร   2558 3.626

   -โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสาร (e - Document Management System) 1.626

   -โครงการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2.000

2. กระบวนงาน: การออกใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ประเภทนักบินพาณิชย์ 2556 2.294

   - โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ประเภท

นักบินพาณิชย์ *หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณนี้ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผน 4 ปีของ บพ. แต่เป็นวงเงินงบประมาณ

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. จัดสรรให้กับหน่วยงาน (1 กรม 1 กระบวนงาน)
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แผนงาน/ โครงการสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมทางหลวง

1. โครงการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนฝึกอบรมประจําปี
2556 -2558  -

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานตามภารกิจของกรมตามแนวทางการประเมินผล

ตามคํารับรองการปฎิบัติราชการ

2556 - 2558  - 

3. จัดทําคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างและจัดทําหลักสูตรและดําเนินการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมงานก่อสร้างตาม  

 คู่มือใหม่

2556 0.02

4. สร้างการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินการเป็นระบบและต่อเนื่อง 2556 - 2558  -

5. โครงการจัดทํามาตรฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร 2557 - 2558 29.83

6. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง

2556 - 2558  -

7. โครงการส่งเสริมการมีจิตสํานึกที่ดีและการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติและการให้บริการ 2556 - 2558  - 

8. โครงการจัดทําคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ หรือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สําหรับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการมีจิตสํานึกที่ดีและการมีคุณธรรมจริยธรรม

2556 - 2558  -

9. โครงการปรับปรุงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 2556 - 2558  -

10. โครงการจัดทําและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ 2556 - 2558  -

11. โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร (Career Path) 2556 - 2558  -

12. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 2556 - 2558  -

13. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร 2556 - 2558
 -

14. โครงการสร้างขวัญกําลังใจด้านความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 2556 - 2558  -
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แผนงาน/ โครงการสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

กรมทางหลวงชนบท

1. โครงการประเมินผลลัพธ์ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจของ 2556 - 2558 9.00

2. กิจกรรมนําระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลในส่วนราชการ เช่น PMQA , TOM 2556 - 2558  -

5 ส.

3. กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้สมัครขอรับรางวัลคุณภาพ/ มาตรฐานและธรรมาภิบาลประเภทต่างๆ 2556 - 2558  - 

จากองค์กรภายในและต่างประเทศ

4. โครงการการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 2556 - 2558  - 

5. โครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท 2556 - 2558  - 

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 2556 - 2558  - 

ของกรมทางหลวงชนบท 

    - กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงชนบท 2556 - 2558  - 

7. โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

8. โครงการจัดทําและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ 2557 - 2558  - 

9. โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร (Career Path) 2556 - 2558  - 

10. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 2556 - 2558  - 

11. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร 2556 - 2558  - 

12. โครงการสร้างขวัญกําลังใจด้านความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 2556 - 2558  - 

13. การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558 165.00                          

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

1. โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศ และแบบจําลองเพื่อบูรณาการพัฒนา  2555 - 2557 34.96

การขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) 
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แผนงาน/ โครงการสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

2. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางด้านการขนส่งและจราจรเพื่อการติดตาม             2558 20.00

3. โครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรและการเผยแพร่แผนข้อมูล

สารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร

2558 - 2559 20.00

4. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและแบบจําลองด้านการขนส่งและจราจร 2558 - 2559 40.00

5. การพัฒนาศักยภาพระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) 2558 - 2559 2.00

6. โครงการจัดทําและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ 2554 - 2558  -

7. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร (Career Path) 2556 - 2558 0.50

8. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้องของ สนข. 2554 - 2558 1.30

9. โครงการสํารวจความพึงพอใจต่อบรรยากาศสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการทํางานของข้าราชการ 2556 - 2558  -

ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

10. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 2557 - 2559 4.31

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1.แผนพัฒนากระบวนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture and Business Process Improvement)

2556 - 2558  - 

2. โครงการพัฒนาการบริการและสํารวจความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 2557 - 2558 2.00

3. ระบบ HR Tracking เพื่อใช้ในการให้บริการติดตามงานของกองการเจ้าหน้าที่ 2556 - 2558  -

4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อขอรับรางวัล 2557 - 2558 1.00

5. โครงการปรับปรุงสถานที่ทํางานด้วยระบบ 5 ส. 2556 - 2558 1.10

6. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2556 - 2558 11.41

    -โครงการตรวจสอบมาตรฐานราคากลางของโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม 2556 - 2558  -
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แผนงาน/ โครงการสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

    -โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต /สร้างเครือข่ายของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2556 - 2558  - 

   -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ/ติดตามงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2556 - 2558  - 

7. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม 2556  - 

8. โครงการตรวจสอบประเมินผลงานวิชาการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2557  -

9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินที่ดิน 2557 - 2558 2.00

10. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการงานบริหาร

นโยบายคมนาคมและโลจิสติกส์เชิงรุกมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมของภูมิภาค

2558  - 

11. โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคม เพื่อสนับสนุน AEC (Transport 

Information and Knowledge Center for AEC)

2557-2558 20.000                          

12. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ 2557-2558 60.000                          

13. โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ 2557 32.555                          

14. โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ 2557 32.555                          

15. โครงการจัดทําฐานข้อมูลงานวินัย  -  -

16. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 2556 - 2558 18.00

17. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน 2557 - 2558 20.00

18. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสรค. สปค.  พ.ศ.2555-2558 2556 - 2558 1.71

19. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร "การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร /

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ปฏิบัติงาน

 -  -

20. โครงการหมุนเวียนงานเพื่อเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 2556 - 2558  -

21. โครงการปรับปรุงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 2556 - 2558  -
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แผนงาน/ โครงการสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณรวม (ล้านบาท)

22. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการทํางานของข้าราชการ ลูกจ้าง และ

พนักงานราชการ

2557 - 2558 2.00

23. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต 2556 - 2558 0.60

24. โครงการจัดทําและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ 2556 - 2558  -

หมายเหตุ : แผนงาน/ โครงการ ที่ปรากฎตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่วนใหญ่เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) 

กระทรวงคมนาคม เฉพาะส่วนที่ปรับปรุงในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมธรรมาภิบาล  และแผนงาน/ โครงการที่หน่วยงานส่งมาเพิ่มเติม
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